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^f~=~- ;Niet te laat
We wandelden deze week langs

de vitrines aan de flatgebouwen aan
de Strandweg, toen uit een dezer
boxen plotseling een zwarte Piet
ons aangrijnsde. We lazen: „Sint
Ificclaas doet in Zandvoort zijn
inkopen bij..." en dan volgde de
naam van de winkelier. Kijk, dach-
ten we, dat is nu eens een héél
actieve winkelier, die is met z"n
reclame voor Sinterklaas zeker niet
te laat. Och, tenslotte duurt het nog
Tnaar 11 maanden'en het is alweer
zover en wat zijn nu elf maanden
m onze tijd van jachtende haast en
jagende snelheid? Zo heeft, deze
actieve winkelier er waarschijnlijk
óók over gedacht. . Intussen snijdt
het mes hier aan twee kanten, want
hij maakt bovendien nog een goede
kans om in het komende „concours
fi'étalage", dat deze zomer weer ge-
houden wordt, een prijs te krijgen
en wat zullen onze badgasten wel
zeggen van zó'n actieve winkelier!

Bazar voor trainingsfonds
Men heeft ons verteld, dat Zand-

•voortmeeuwen in April a.s. een
liazar gaat houden voor het trai-
ningsfonds. Wij hebben mensen
gesproken, die daarom lachen, ja
zelfs anderen die ons vroegen:
„Waar halen ze de lef vandaan, dat
wordt, immers tóch nooit meer wat
met Zandvoortmeeuwen!" We zijn
dat niet met deze Sprekers eens.

Onze jongens van Zandvoort-
meeuwen doen hun best om te
'winnen. Het heeft ze daarbij de
laatste tijd vooral, niet erg mee-
gezeten. Maar we blijven optimis-
ti'sch en zijn ervan overtuigd, dat
er tóch wel binnen niet zo lange
tijd een tweede klasse Zandvoort-
meeuwen in ons dorp zal kunnen
worden begroet. Daarom mogen we
onze jongens niet afvallen, integen-
deel, alle handen ineenslaan. Om
een tweede klasser te worden, is
goede beroeps-training noodzakelijk,
anders komen we er nooit! Het valt
te loven, dat er initiatiefnemers
zijn, die in geen geval de moed
•verliezen. Integendeel. Laten wij
hen helpen en medewerken wat wij
kunnen, om deze bazar te doen
slagen. Met gezamenlijk pogen valt
véél te bereiken.

Stichting Zandv. middenstand
Het is ons opgevallen, 'dat tijdens de

Nieuwjaarsreceptie van onze bur-
gemeester een deputatie van de
ir/ oprichting zijnde stichting „Zand-
voorts Middenstandsbelang" Mevr.
en burgemeester van Fenema hun
opwachting kwamen maken, waar-
bij diverse plannen voor komende
acties van de Zandvoortse winke-
liers ter kennis van onze burge-
meester werden gebracht.

"Wij vernamen, dat deze plannen
reeds vaste vorm hebben gekregen
en dat binnenkort daarover defini-
tieve gegevens ter publicatie zullen
worden beschikbaar gesteld.

„WURF-PRAET"

WULLUM v. d. WURFF:
De vissersvloot is weg . .
Krijge we nou 'n luchtvloot?

Roddelen en mensvergoddelijking
Ja waarlijk, mijn tante is een

zeer edel mens!
Ze doet aan mensvergoddelijking.

Eerst wist ik niet welke betekenis
aan dit zo diepzinnig woord toe-
gekend moest worden. Maar een
voorzitter van een Christelijke kring
van onder-de-plak-zitters heeft mij
uit de drcom geholpen.

Ik ben door zijn glasheldere uit-
eenzetting niet geruster geworden,
evenmin trouwens als hij. Hoe dan
ook, tenslotte goedmoedig en volg-
zaam als ik ben, heb "ik mijn arg-
waan jegens tante's mensvergodde-
lijking overbrugd door haar heden
op te zoeken.

Ja, ik heb m'n achterdocht laten
varen, tenminste zo dacht ik. Maar
mijn denken gaat maar al te dik-
wijls in een verkeerde richting.

Nogmaals gezegd, hoe dan ook,
vandaag heb ik in een soort „hoge
nood" mijn tante waarover ik U
reeds eerder schreef, „aan de tand
gevoeld". De goeierd zat zonder enig
levensgevaar diep weggezonken in
een soort hangstoel te lezen.

Reeds jaren geleden, nadat mijn
oom zaliger het tijdelijke met het
eeuwige verwisselde, abonneerde
mijn tante zich op het mystieke
blad „Het Zwijgertje".

Om duidelijk te zijn, deze naam
is beslist niet afgeleid van de grote
Willem de Zwijger. Absoluut niet.
Dat zou te laag zijn, waar bij mijn
tantelief alles hoog, zeer hoog ge-
zccht dient te worden, wil men haar
op de juiste wiize leren hoogachten.

Dit ter inleiding.
Daar zat ik dan, mijn stoel dicht

bij de hare geschoven uit pure
menslievendheid en een tikje vrou-
welijke nieuwsgierigheid. Want mijn
hemeltje, op haar zo dierbare en
kuise schoot lag „Het Zwijgertje"
breed uitgespreid.

Ik keek schuinsweg naar het ge-
heimzinnige blad en las: „Mens-
vergoddelijking en de mystieke
achtergrond van onze ondergrond"
door Prof. Dr. Ir. Mr , ja de
naam kon ik niet spellen.

Maar dat doet er ook niet meer
toe, omdat in deze tijd het individu
toch in het groepsverband wordt
cpgenomen en ondergaat. Doet er
niet toe, dacht ik. Maar iemand met
zoveel titels mijn tante heeft
gelijk, die weet de ondergrond van
onze mystieke achtergrond zeker
wel te ontraadselen. Zo'n man is
God de baas!

Ik rilde toch wel even, toen ik
het las. Maar mijn hooggestemde
tante streek met haar edele vinger
langs haai- ietwat met haar be-
groeide kin en sprak zalvend: „De
wereld vergaat dezer dagen jongen".

Ik informeerde vriendelijk „wan-
neer", want, dacht ik, dan moet ik
eerst nog even mijn gelden van de
spaarbank halen om deze aan een
tehuis voor gevallen meisjes te
schenken, al was het alleen maar
om mijn verontrust geweten het
zwijgen op te leggen. Je kunt nooit
weten....

Glurend zag ze mij aan.
„Ja, ja", zei ze, mij blijkbaar niet

verstaan hebbend, „de wereld ver-
gaat dezer dagen".

Toen schreeuwde ik zo beschaafd
mogelijk, want ik stam uit een
voorname familie: „Opgeruimd is
netjes".

„Hoe bedoel je dat nou", stoof
ze op, „jij kunl nooit ernstig zijn".

„Wel", verklaarde ik op de meest
minzame wijze, „wij leren toch
nooit, zijn stommer -dan een ezel,
hoevelen wezen ons niet de enige
weg die de moeilijke is, maar wij
zoeken ons zelf, wij zijn verdwaald
en nu is het afgelopen tante, wij
gaan er aan, U zegt het toch zelf?"

„En", vroeg ik aarzelend, „wie
hingen wij ook weer aan een kruis?"

„Laten we daar niet over spreken"
weerde ze af, „de gehele mensheid
is verdorven en het ergste is nog
wel dat wo een dominee hebben, die
in Juni 1953 trouwde en wiens
vrouw nu reeds bevallen is, drie
maanden te vroeg telde ze op haar
knokerige vingers uit. Drie maan-
den, zalfde ze, haar hand beschcr-
mend voor haar mond houdend,
alsof een ander mee zou luisteren.

Ze deed denken aan een caricu-
tuur van Daumicr!

„Drie maanden te vroeg", lis-
pelde ze vanachter haar hand,
„drie maanden", en ze keek naar
het plafond alsol vandaar de red-
ding komen moest.

Eerlijk gezegd, voor de reken-
kunst van mijn tante heb ik nooit
veel respect gehad, nu was ze mij
de baas en ik veelde dat ik de
dominee en mijzelf niet het minst,
slechts redden kon door de zaak
enigermate filosofisch voor te stel-
len.

Ik vatte moed, schraapte mijn
keel en sprak: „Tantelief, nooit
komt iets te vroeg, nooit iets te
laat, alles gebeurt in 't leven zoals
het daarin past, dat is geen dom
fatalisme, maar geloof zonder pro-
blematiek. En staart U zich niet
blind op die burgerlijke stand, door
wijlen de heer Napoleon uitgevon-
den, doet U dat niet".

„Natuurlijk", zei ze, geen woord
van mij verstaan hebbende, voor
zichzelf sprekend, „de burgemeester
is veel te eigengereid, veel te actief,
de vorige was veel beter".

Ik schoof nog wat dichterbij en
schreeuwde teen in haar oor: „De
vcrige is altijd de beste als hij maar
weg is, en als deze burgemeester
verdwenen is, is hij ook weer de
vorige dus de beste. Zo is het
lot van ieder strevend wezen".

„Het Zwijgertje" was inmiddels
van haar dierbare schoot op de
grond gegleden. Het artikel van
Prof. Dr. Ir. Mr. die en die keek mij
vreemd weemoedig ondersteboven
aan. Ik staarde naar de letters. Ze
werden groter en groter en dreigen-
der; tante scheen er in te ver-
dwijnen.

„Mensvergoddelijking", dat las ik
nog. En toen, daarna, een ogenblik
daarna, het kan niet lang geduurd
hebben, liep ik buiten in een regen-
achtige mist. Alles was duister cm
mij heen. ~-

„Mensvergoddelijking", overal zag
ik de letters van dit woord door de
mist op mij afkomen.

Die edele tante van mij. Wat
moet Onze Lieve Heer rijk met
haar zijn. Wat heeft Onze Lieve
Heer veel aan haar te danken.

Mensen van betekenis genieten in
ons land, een land van burgers,
altijd de „eer" besproken te wor-
den. van achter de gordijntjes der
kleinburgerlijkheid.

Hoe groter en duidelijker een
figuur van een begaafd en uit-
zonderlijk mens zich tegen de
horizon aftekent, hoe geniepiger
roddelen de tongen der kleinburger-
lijken, (die zich in hun domheid
aan anderen meerderwaardig ach-
ten), over de niet te meten groot-
heid ener geroepene.

Waar het genie alle vensters van
de geest wijd open zet, sluit de
kleinburger de gordijntjes van het
eigen-veilig-ik-leventje toe, om

daarachter op een soort speelgoed-
begraafplaats, God, wereld en mens
in te delen, naar het eigen confec-
tie-maatje.

Ja, zo hebben die achtbare klein-
burgers veel van begrafenisonder-
nemers, die zo van tijd tot tijd
„hun vrachtje" op het kerkhof „De
Liefde" genaamd, bijzetten.

Zij, die nooit te meten zijn met
kleinburgerlijk middelmatigen wor-
den het eerst bijgezet.

Zij, de begaafden, hebben nooit
de pretentie zichzelf een grootheid
te noemen, verre van dat, maar
toch, hoe vreemd ook, behoren zij
door het typisch-hun-eigene, tot de
eerst begravenen!

Men heeft hen reeds vroeg ter
aarde besteld. Dat is voor de „zede-
lijke" openbare orde beter en rus-
tiger. Dat is voor de kleinburger-
lijken makkelijker, minder lastig.

Ja, de kleinburger houdt van ver-
houdingen die te tasten en te grijpen
zijn. Van gordijntjes, spicnnetjes en
luikjes. Van oogkleppen en oor-
lapjes.

Multatuli had gelijk, het Hol-
l&ndse volk stinkt van kleinburger-
lijkheid. Het spreekt niet! Het wou-
welt niet twee woorden: „Ja Pa,
ja Moe!" Het is onduldbaar klein-
geestig.

Wat hebben figuren als Hém-
brandt en Van Gogh door die
moraal-huichelaars geleden.

Echter, de ziel van een groot
mens, die zich duidelijk aftekent
tegen het licht dat nimmer onder-
gaat, staat als een rots in de zee,
waartegen de golven breken. Het
is en blijft altijd waar, dat de straat
der zondaren evenwijdig loopt aan
die der rechtvaardigen, beiden vin-
den hun verdwijnpunt in het
Eeuwige. Daar worden de stemmen
der mensen niet meer geteld, maar
gewogen.

Naschrift. - Het laatste woord
van dit artikel was nauwelijks uit
mijn pen, of ik werd door iemand
gestoord die mijn atelier kwam
bïnnenrennen; een brief in mijn
hand duwde, en zonder ook maar
één woord met mij gesproken te
hebben weer verdween, op dezelfde
vreemde wijze als hij gekomen was.

Ik scheurde de enveloppe open
en las: „Uw tante is gestorven,
maar God met zoveel leed begaan
nam ook uw roddelende tante aan"').

Ik begreep. Zij was als wij!
Ik keek en keek naar de enve-

loppe. Het was dodelijk stil om mij
heen. Een koude overviel mij.
Duidelijk en met vaste hand ge-
schreven las ik mijn naam:

Aart van Dobbenburgh.
i) Vrij naar Multatuli.

Door de lucht naar Zandvoort?
Het is ons gebleken, dat óók in

Zandvoort belangstelling bestaat
voor een helicoptcre-dienst naar de
badplaats in het komende seizoen.
Burgemeester Mr. H.M. v. Fenema
deelde ons in een onderhoud mede,
dat kort na de opening van de
dienst Brussel-Roüerdam hij con-
tact zocht met de „Sabena" in Brus-
sel, omdat hij deze aangelegenheid
in verband met het vreemdelingen-
verkeer, van het grootste belang
voor de badplaats achtte. „De grote
stroom van Belgische toeristen, die
de laatste jaren Zandvoort aandoet,
was", aldus de burgemeester, „voor
mij aanleiding om dit contact te
zoeken". Hel. gevolg hiervan was,
dat in de laatste helft van Augustus
de burgemeester met de directeur
van stichting „Touring Zandvoort",
de heer J. Th. Hugenholtz, een
bezoek bracht aan do helicoptèrc-
luchlhaven in Brussel, waar men
een langdurig onderhoud had met
de heer Schoevaerls, Directeur
Commercial van de Sabena, in
tegenwoordigheid van enkele andere
autoriteiten op luchlvaartgcbicd. De
mogelijkheden voor doortrekking
van de dienst van Rotterdam naar
Zandvoort werden terdege bezien,
waarbij de bezoekers uit Zandvoort
wezen op de bijna ideale landings-
mogelijkhcid in Zandvoort op do
parkeerplaats achter de pits op het
circuit, welke met zéér geringe
moeite tot landingsplaats zou kun-
nen worden gemaakt.

Algemeen had men in België wel
oren voor hetgeen door de Zand-
voortse bezoekers word naar voren

gebracht. De grote moeilijkheid
bleek echter gelegen in hel geringe
aantal machines, dat men ter be-
schikking had en om tot uitbreiding
van de vloot te kunnen overgaan,
moest men garanties verlangen,
voor een zeker aantal passagiers,
dat Zandvoort gedurende een sei-
zoen zou kunnen garanderen, om
deze uitbreiding van de dienst zon-
der verlies te kunnen exploiteren.

Eaar seizoen 1953 reeds te ver ge-
voi'dord was en het hier slechts in-
fcrmalieve besprekingen gold, werd
besloten, dat men in het voorjaar '54
op een en ander nader zou lerug-
komer.

„Het moet", aldus de burgcmees-
tcr, „daarom volstrekt niet uilge-
sloten worden geacht, dat Zand-
voort in het komend seizoen zal
worden ingeschakeld in het net van
de helicoptcre-dienst. Ik zie de onl-
wikkcling van deze tak van lucht-
vaart nog steeds als van het meeste
p.ewicht voor onze badplaats ter
bevordering van het vreemdelingen-
verkeer en ik beu druk doende in
deze meer definitieve plannen uit
te werken. Dat Haarlem's 'jurgc-
mccster thans in gezelschap van de
directeur van de kamer van koop-
hnndel eveneens een bezoek gaat
brengen aan de Sabena is een ini-
tiaticf, dat ik slechts kan toejuichen,
omdat uit komende samenwerking,
waaraan ik niet twijfel, de mogclijk-
hcden voor Zandvoort, door oven-
luelc doortrekking van de lijn via
Haarlem naar de badplaats, eerder
groter dan kleiner zullen worden".

EEN NIEUW LIED
Ik hoor in 't ruisen van de zee
een lied dat nu opnieuw begint,
het is een mooie melodie
•waarin geen wanklank zichbevindt.
Het is een lied van d'eeuwigheid;
de stróphen keren een voor een,
waarin de wending van de tijd,
de tussenzang is er doorheen.

Nog woordloos is dit nieuwe lied
gedragen door de eind'loosheid,
onmerkbaar heeft het mij opeens
't nog onbekende ingeleid.

Ria Draak-Groenveld.

Nog dit seizoen
een nieuw Zuiderbad?

Met spanning wordt in Zandvoort
gewacht op het antwoord, dat het
ministerie van financiën zal geven
cp het besluit van het ministerie
van wederopbouw en volkshuis-
vesting tot het verlenen van de
inderdaad grote Rijksbijdrage inzake
de herbouw van het Zuiderbad,
waartoe de raad besloot ever te
gaan, zodra deze bevestiging van
eerstgenoemd ministerie verkregen
zou zijn. De tijd gaat zéér dringen,
cm in het komend seizoen het Zui-
derbad neg bedrijfsklaar te hebben
— desnoods alleen de badinrichting
— doch het ministerie van financiën
is enigszins ontstemd over het feit,
dat de raad het voorstel reeds had
aangencmen, vóór genoemd minis-
terie zijn fiat aan het vooistel van
het ministerie van wederopbouw
gegeven had. De burgemeester heeft
zich daarop persoonlijk naar Den
Haag begeven, om „financiën" dui-
deiijk te maken, dat slechts angst
om vóór seizoen 1954 niet gereed te
zijn, tot dit raadsbesluit had genoopt.
Hcewel een zegsman van het mi-
nisterie van financiën verklaarde,
daarmede genoemd ministerie enigs-
zins in. een dwangpositie te hebben
geplaatst, waarmede men nu niet
bepaald ingenomen was, verzekerde
deze tenslotte tóch. dat deze gang
van zaken geen enkele invloed zou
uitoefenen op het besluit van dit
ministerie.

Dit alles vernamen wij van bur-
gemeester Mr. H. M. van Fenema,
toen wij hem vroegen, of het Zui-
derbad in seizoen 1954 nog in ge-
bruik zou kunnen worden gesteld.

„Daarom", verzekerde ons de bur-
gemeester, „wordt dit antwoord van
het ministerie van financiën met
zoveel spanning afgewacht, een ant-
woord, dat iedere dag kan binnen-
komen en het is te hopen, dat dit
ook inderdaad geschiedt, want de
tijd om nog tijdig gereed te zijn
voor seizoen 1954 is thans wel tot
het uiterste minimale teruggebracht.
Wanneer b.v. het ministerie zou
berichten, de door het ministerie
van wederopbouw reeds goedge-
keurde Rijksbijdrage te verande-
ren, zou de raad hierin opnieuw
moeten worden gekend, waarmede
niet te missen tijd verloren zou
gaan en in dat geval lijkt het mij
een onmogelijkheid, het Zuiderbad
nog het komend seizoen in dienst
te kunnen stellen".

Duiventil
Zr. Hendriks van de afdeling

arbeids-therapie in de Clarastich-
ting heeft iets nieuws bedacht voor
afleiding in het leven der kinderen,
die in de Clarastichting worden
verpleegd. Men heeft kippen ge-
kocht die zu gaan verzorgen en óók
duiven. Een kippenhok is er, doch
een behoorlijke duiventil mist men
nog. Weet onze -postduivenvereni-
ging „Pleines" hier geen raad op.
cif anders de een oi' andere niet bij
deze vereniging aangesloten duiven-
houder? Het moet toch zo moeilijk
niet zijn, om do Claraslichüng een
duivenhok te bezorgen? Wij hebben
zo'n idee, dat velen zich hierover
met zuster Hendriks in verbinding
zullen stellen. Men verricht er een
prachtig werk mee, dal ongetwijfeld
zal medewerken aan een fpccdigcr
algehele genezing van de jonge
patientjes in deze stichting.

Schaatsen - Sleeën
Schaatsgarnituren

Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974



Zomer en winter geopend!
Open haardvuur - Klein Match Biljart

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. StranA

Jan. berfe'dbur
10 7.03 14.00 19.22 2.30 11.00-17.30
11 7.50 15.00 20.11 3.00 12.00-18.00
12 8.40 15.30 21.09 4.00 12.30-19.00
13 9.39 16.30 22.16 5.30 13.30-20.00
14 10.54 18.00 23.39 6.30 15.00-21.30
15 -. .- 12.14 19.30 16.30-23.00
16 -.56 8.00 13.24 20.30 5.00-11.30
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Reddingboot op het strand
Hoewel de kracht van de storm,

die in de nacht van Zaterdag op
Zondag en een groot gedeelte van
de Zondag onze kusten beukte, nu
niet bepaald alarmerend was, doch
bij overtrekkende sneeuw- en hagel-
buien felle uitschieters van de wind
veroorzaakte, was uit het hoog op-
gezweepte water met witte schuim-
koppen tot aan de verre horizon,
toch wel af te leiden dat verder op
de Noordzee het wel hevig moest
speken.

Het water kwam tijdens de vloed,
die Zondagmiddag omstreeks twee
uur het hoogtepunt bereikte, tot
aan de trappen van de Rotonde,
vrat bij elke aanstormende golf
-kleine stukjes uit de duinreep en
knabbelde aan de toegangswegen
naar het strand, die na de storm-
vloed van l Februari opnieuw wer-
den aangelegd.

De zee, die Zaterdagavond onder
een heldere vrieshemel nog glad lag
als een grote olievlek, werd door de
kracht van wind en stroom in de
loop van de nacht tot een kolkende,
kokende massa van wit schuim, dat
op de banken verstoof' in grote
.waaiers van opspattend water.
Schade werd echter nergens aange-
richt, doch het imposante schouw-
spel van de woest bruisende zee trok
vanzelfsprekend vele kijklustigen
naar de badplaats.

Deze aantallen groeiden met de
minuut, toen in de loop van de
middag bekend werd, dat zich vóór
Zandvoort een schip in nood zou
bevinden. Er viel echter -weinig of
niets te zien al waren er onder de
toeschouwers die telkens opnieuw
een mast, een vaartuig, ja zelfs de
„Neeltje Jacoba" meenden te ont-
dekken. Toen omstreeks half drie
de Zandvoortse reddingboot „C.A.
Dudok de Wit" door de opvarenden,
gekleed in de lichtgele oliej assen en
dito Zuidwesters, naar het strand
werd gereden, gevolgd door de
wagen met het „Wipper-toestel"
leek het er dan ook werkelijk op, of
Zandvoort zou op klaarlichte dag
een redding zien verrichten, nadat
een schip voor zijn kust was ge-
strand en de belangstelling groeide
zienderogen, zodat de politie moest
ingrijpen, om het publiek op een
behoorlijke afstand te houden.

De werkelijke toedracht was
echter als volgt: Omstreeks l uur
werd het hoofd van de kustwacht,
de heer P. v.d. Mije, door de heer
E.Th. de Booy, voorzitter van de
Kon.Noord Zuid Hollandse Redding-
maatschappij gewaarschuwd, de be-
manning te alarmeren en de boot
in gereedheid te brengen, omdat
voor Zandvoorts kust een schip in
moeilijkheden zou verkeren. Korte
tijd daarna arriveerde de heer De
Bopy persoonlijk in Zandvoort, ter-
wijl burgemeester Mr. H. M. van
Fenema met echtgenote zich even-
eens van de toestand op de hoogte
kwamen stellen. De alarmtoestand
bleek te zijn opgeroepen, omdat een
lichter met gestreken kraan, waarop
zich twee runners bevonden, van de
sleper, de sleepboot „Ebro" was los-
geslagen en zich, overgegeven aan
het geweld van wind en golven,
tussen Noordwijk en IJmuiden be-
vond. De reddingboot werd daarom
gereed gehouden, om direct hulp te
kunnen bieden, wanneer dit nodig
mocht zijn.

Omstreeks kwart over drieën
kwam echter het bericht door, dat

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan alleen gebruik
te maken bij noodgevallen van
Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandag-
morgen 8 uur:

Zondag a.s.: Zr. Lien van Dijk,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

de beide opvarenden van de lichter
door de „Neeltje Jacoba" uit IJmui-
den van boord waren gehaald,
waarbij de IJmuidensc reddingboot
averij opliep en dat de lichter af-
dreef in de richting Noordwijk, zo-
dat de alarmtoestand werd opge-
heven en het reddingsmateriaal
weer naar het botenhuis terug-
keerde. Het bleef echter nog lange
tijd zéér druk op Zuidbculevard en
Rotonde en óók de uitzichttoren
maakte goede zaken, daar men van
hieraf een imposant uitzicht had op
het machtig spel van wind en gol-
ven.

Zo beleefde Zandvoort op deze
stoi machtige Januari-dag bijna de
sensatie van ten redding of stran-
ding, een sensatie, die de anders
omstreeks deze tijd van het jaar in
winterse rust verkerende badplaats
niet onopgemerkt is voorbij gegaan.

l>»Maes! Voor»! uu.
Hamea-Gelei voor Uw handen

Branden te Zandvoori in '53
De onder-commandant van de

Zandvoortse vrijwillige brandweer
heeft een opgave verstrekt van de
in het jaar 1953 gemelde branden.
In totaal kwamen 29 -meldingen
voor, tegen 34 in 1952.

Grote branden hadden niet plaats.
Hulp werd ingeroepen voor 4

schoorsteenbranden; l autobrand;
8 binnenbranden; l kelderbrand;
l gasontploffing in een kachel; 13
duinbranden en l geval van blik-
sem-inslag. De grootste brand was
die op 19 April des avonds om 6 uur,
toen in de duinen van de Amster-
damse waterleiding niet minder dan
12.000 ra- duinbeplanting bij een
zware duinbrand verloren ging. De
grootste schade (ƒ1000,—) werd aan-
gericht bij het geval van bliksem-
inslag des morgens om 10 uur op
l Juni in het perceel Zandv.laan 110.

«Mare Canto»
Nu onze Kerstuitvoeringen zo

goed slaagden, zijn er weer nieuwe
plannen voor een Mei-uitvoering,
die in dit Mariale jaar natuurlijk in
het teken van de Maria-verering zal
staan.
Nieuwe dames-, kinder- of kleuter-
leden zijn van harte welkom op de
lesuren in het Patronaat.

A.s. Maandag om 8 uur wordt de
jaarvergadering gehouden voor de
dpmes-leden, waarna de wekelijkse
repetitie plaats heeft. Op aller aan-
wezigheid wordt gaarne gerekend.

Woensdag, 13 Jan. om half vier
worden de lessen aan de kleuters
hervat, om kwart over vier aan de
kinderen.

Door onverwachte familieom-
standigheden moesten de lessen op
Woensdag 23 Dec. vervallen.

Kantklostentoonstelling
Wij vestigen gaarne even de aan-

dacht op de unieke tentoonstelling
„Kantklossen", welke de bekende
Amsterdamse kantklosschool Zater-
dag a.s. (9 Januari) houdt in
Boekenrode in Aerdenhout des
middags van 2-4 uur. Een bezoek
aan deze bijzondere expositie is
stellig méér dan de moeite waard,
want deze nu reeds bijna 5 eeuwen
oude kunst in het vervaardigen van
kloskant is zeker de meesten onzer
onbekend, doch dit kant.klossen
heeft een zó bijzondere geschiede-
nis, handhaafde zich in de loop der
eeuwen op dusdanige wijze, dat het
een ware verademing is, in onze
tijd van jachtende techniek de stille
rust te ondergaan van deze eeuwen-
oude kunst, wanneer men de klosjes
over het kantkloskussen ziet rollen
en uit deze wirwar van fijne draad-
jes de meest fraaie en kunstzinnige
kunstwerken ziet ontstaan, van een
ragfijne en tere schoonheid die voor
de vervaardigster, wij kunnen ons
dat zo levendig voorstellen, wel het
heerlijkste handwerk moet zijn, dat
beoefend kan worden. Want ook U,
dames, kunt het leren. Hoe? Dat
kunt U op deze prachtige tentoon-
stelling van zéér nabij aanschou-
wen. Wij raden U met klem aan:
?aat U er eens een kijkje nemen,
iet zal Uw stoutste verwachtingen
stellig overtreffen. Voor verdere
ijzonderheden verwijzen wij U

naar de in dit nummer voor-
komende advertentie.

PUROL GENEEST
ruw*huid, ruw»hand»n. rinra lipp-tn

Schaaknieuws

De Donderdag j.l. gehouden eerste
schaakavond in het nieuwe jaar
omvatte in hoofdzaak een bonds-
wedstrijd van het 2e tiental tegen
S.S.C.H. 2 uit Haarlem. Ondanks
het enthousiasme van onze spelers
mocht men er niet in slagen 1954
met een overwinning in te zetten.
De wedstrijd eindigde n.l. in een
4-6 nederlaag voor de Zandvoortse
pleeg.

In de Ie groep van de onderlinge
competitie werden nog de volgende
partijen gespeeld:

Termes Sr.-Kop 1-0
Porrenga-Verhaert 1-0

Termes Jr.-F. de Jong 0-1
A.s. Donderdag speelt het eerste

10-tal een thuiswedstrijd tegen „Het
Schouwtje II" Daar deze partij een
beslissend karakter draagt in ver-
oand met een event. kampioenschap
zal Zandvoort hierbij z'n beste
beentje voorzetten.

(vervolg).
Het vele, dat wij de laatste tijd onze lezers

hadden te berichten, was oorzaak, dat wij
onze vervolg - artikelen over Zandvoort's ver-
leden, na 10 Juli j.l. moesten staken, omdat
actueel Zandvoorts nieuws vanzelfsprekend eerder
voor plaatsing in aan merking kwam. Wij
nemen ons echter voor, thans op veler verzoek
onze rubriek „Uit Zandvoorts verleden" iedere
week te vervolgen, zij het — als gebrek
aan plaatsruimte ons daartoe noodzaakt —
in elk geval elke week een klein gedeelte. Om de
draad van ons verhaal weer even te vatten, vermelden
wij, dat in ons laatste artikel, geplaatst in de uitgave
van 10 Juli j.l. wij aan het slot verhaalden, dat de
vroede vaderen, die in 1514 Zandvoort regeerden,
antwoord dienden te geven op 6 vragen, in de laatste,
voor Zandvoort uitgeschreven bede. Antwoorden, die
ons weer véél bijzonderheden over het Zandvoort uit
die dagen brengen.

Op 25 September 1514 werden daarvoor gehoord die
van Santvoert als: Heer Dirck Claesz., kapelaan, oudt
30 jaren; Joost Jans van Geervliet, schout, oudt 42
jaren; Pieter Jacobsz., schepen, oudt 58 jaren; Lambert
Gerritsz., schepen, oudt 44 jaren en Gijsbert Meinsz.,
kerkmeester, oudt 62 jaren, deze zeiden bij heuren
eede, 't geen dat hierna volgt:

Op het eerste artikel zeggen zij, dat zij hebben om-
trent 76 haardsteden, onder goed en kwaad, die be-
woond zijn, 21 die leegstaan, 5 die afgebroken zijn, en
één, daar de onderpriester in woont; en voor 10 jaar
of 12 jaar zo waren er wel 120 of 124 en dit komt,
overmits de sterfte en dat er véél verdronken zijn.

Op het tweede artikel zegt de kapelaan, dat ze staan
onder de kerk van Haarlem en dat er zijn omtrent
200 communicanlen, alzoo hij vernomen heeft van den
kapelaan, die voor hem gediend heeft.

Op het derde artikel zeggen zij, dat zij van elk vat
bier, dat binnen den dorpe gedronken wordt, een
accijns heffen van 5 grooten Vlaamsen, 't welk in ge-
wone jaren beloopt omtrent 130 Rijnsche guldens en
dat strekt ten voordele van het dorp; en zij heffen
anders geen accijns op geenderhande dingen. Daaren-
bovcn geven zij mijnen heere van Brederode, hunnen
ambachtsheer, den besten visch, dio zij aanbrengen
van den kabeljauw naast onzen vrouwenvisch en vier
schelvissen en 8 schollen, die verkocht worden. Daar-
van komt bij gewone jaren 18 of 20 nobclen. Zij zeg-
gen voorts, dat hel dorp belast is met 30 Rijnsche
guldens lijfrenten 's jaars, verkocht omtrent 12 oi' 14
jaren geleden, welke penningen gebruikt zijn tot
betaling van den ruiterpenning, mijns genodigden
haercn bede on andere ongelden van den dorpe en zij
hebben daarvan geen octrooi.

Filmavond «t'Helm»
De grote waarde van de film-

avonden, die de culturele kring
„'t Helm" in het programma van
haar kunstavonden-cyclus heeft op-
genomen, bestaat ongetwijfeld hier-
in, dat men de aanwezigen telkens
opnieuw verrast met zéér uitzonder-
lij ke producten van de filmindustrie,
producten, die soms de techniek in
een helder daglicht stellen, ander-
zijds met films van zéér bijzondere
strekking, die boeien door sterke
uitbeeldingskracht. Ons persoonlijk
heeft de prachtige film over de
Noordzeevisserij het meest voldaan.
Hier werd alle sentimentaliteit ge-
weerd en de stugge realiteit van de
beelden, de unieke opnamen van zee
en het leven aan boord, temidden
van gevaren, gaven aan de beelden,
die zich aaneen regen als 'n schoon
schilderij, een wondere bekoring.
Daarnaast was de kostelijke teken-
film, die geheel afwijkt van het
genre, dat wij op dit gebied gewend
zijn, bovendien een satyre leverde
cp de Amerikaanse radio-verdwa-
zing, een ware openbaring.

Het wonderlijk spel van kleuren
en lijnen „Capriolen in kleuren" zal
men uitsluitend als experiment
moeten zien van de cineast Norman
Mc.Laeren, die compositie en teken-
werk direct op het celluloid aan-
bracht, zonder tussenkomst van de
camera. Een uitdrukking van mu-
ziek in lijnen en kleuren zou men
dit wonderlijk filmwerk kunnen
noemen, boeiend door het harmo-
nisch samengaan.

De hoofdfilm, „The ghost goes
West" een productie van de grote
Sis Alexander Korda, onder regie
van René Clair blijkt onze tijd
enigszins ontgroeid te zijn, al viel
menig aantrekkelijk moment ook nu
nog te verwerken en deze boeiende
comedie door meesterlijke typering
en een ondergrond, die tot nadenken
stemt.

„'t Helm" heeft opnieuw met deze
filmavond Zandvoort een buiten-
gewoon interessante en leerzame
avond geschonken, waarvoor ook nu
weer grote belangstelling bestond.
Het is typerend, dat voor film-
avonden deze belangstelling zo
enorm veel groter is, dan voor an-
dere belangwekkende avonden, door
„'t Helm" georganiseerd, doch de~
publieke aandacht voor het prach-
tige werk, dat „'t Helm" verricht,
blijkt toch steeds groeiende te zijn
en daarover verheugen wij ons op-
recht.

Burgemeester Mr. H. M. van Fe-
nema woonde met zijn echtgenote de
voorstelling bij, die door de voorzit-
•ter, Mr. Merens geopend werd,
waarbij deze de aandacht vestigde
op de belangrijke concertavond
van het N.-H. Philharmonisch or-
kest, die onder auspiciën van't Helm
met financiële hulp van het ge-
meente bestuur, op Donderdag 21
Jan. a.s. zal worden gehouden, en
waarbij de Oxford Symphonie van
Haydn, het fluitconcert van Mozart
en de 7de symphonie van Beethoven
zullen worden uitgevoerd. Het be-
looft één der meest belangrijke
kunstavonden te worden, die Zand-
voort na de oorlog wordt geschon-
ken. Kaarten voor dit concert zijn
van 11 Jan. af bij TouringZandvoort
verkrijgbaar.

Op het vierde artikel zeggen zij, dat men bij alle
ommeslagen, die men op het voorzeide dorp doet, hoe
dikwijls die vallen, dat zij zoo dikwijls maken een
nieuwe zettinge en dat dit geschiedt door den schout
en de schepenen en twee of drie van den rijkdom.
En als men haar portie van de 60.000 pond omslaat,
zoo bedraagt dat 38 pond en 16 stuivers, waarin de
rijksten. van het dorp, (die er maar drie zijn), elk drie
Rijnsche guldens of daaromtrent betaalden en de
anderen na gelang van hun vermogen, waarvan één
van de rijksten tevreden is uit alle zijn. goed te schei-
den om 500 Rijnsche guldens en 't meeste deel is zóó
arm, dat, indien zij een maand of twee zonder ter zee
te varen waren, zij om brood zouden moeten gaan.
(bedelen).

Op het 5de artikel zeggen, zij, dat zij zich generen
(onderhouden) met visschen ter zee en zij reeden ter
zee 10 pinken en 2 haringschepen, die tot Haarlem
thuis behooren en zij hadden voor 10 of 12 jaren 14
pinken en 12 haringschepen en hebben binnen Sant-
voert geen land dan twee krochten, die groot zijn
omtrent drie morgen, die verstuiven van de duinen;
die twee personen binnen den dorpe toebehooren en
nog een krocht, die de kerk toebehoort, groot omtrent
l morgen, waarvan l morgen land is geschat op 50
Rijnsche guldens om te koopen en 30 stuivers om te
huren.

Op het 6de artikel zeggen zij, dat zij geen'onkosten
van dijken of sluizen hebben.

Uit dit alles blijkt wel, dat Zandvoort nog steeds
uiterst benarde tijden beleefde. Armoede en gebrek
voerden de boventoon in het kleine vissersdorp, waar
men vocht voor zijn bestaan. Andere bronnen ver-
melden, dat ook omstreeks deze tijden b.v. in 1508
hevige stormen en hoge vloeden voorkwamen en dat
in 1509 wederom de pest heerste, die vele slachtoffers
maakte. Hel werd zó erg, dat vele mensen zich in
deze slechte tijden in de steden vestigden en uit de
dorpen wegtrokken, want we lezen b.v. in dezelfde
informatie aangaande Noordwijk. „Dat velen van heu-
ren dorpe van dane vertogen zijn in de steden".

Dat het eigendom van de kerk afzonderlijk werd
opgegeven, vond zijn oorzaak hierin, dat deze goederen
vrij van belasting waren. Een kleine berekening toont
ons tenslotte, dat er ongeveer 700 vaten bier gedron-
ken werden op een totale bevolking van ± 300 zielen.

De miserabele toestand van ons dorp, blijkend uit.
deze antwoorden, had tot gevolg, dat het aandeel in de
bede, die 60.000 pond moest opbrengen, voor Zand-
voort bedroeg 40 pond. Ter vergelijking diene, dat
Amsterdam 5044 ponden moest opbrengen, Haarlem
3400, Katwijk 90 en Heemstede 60. (l pond pl.m.
ƒ1,80 a ƒ1,90). Wordt vervolgd.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. v.m. 10 uur:
Ds. A. de Ruiter,

n.m. 5 uur: Ds. A. de Ruiter.
NED. HERV. KERK

Zondag a.s. vm. 9.30 uur Jeugdkapel
v.m. 10.30 uur:

Ds. Adr. Oskamp, predt,
te Heemstede.

7 uur: Ds. R. H. Oldeman,
Jeugddienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstfaat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. H. Wethmar, v. Zaandam.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBONB
Dinsdagavond 8 uur samenkomst'

in „Ons Huis". Spr. de heer Joh. H.
van Oostveen, evangelist, Voorburg^

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 7-8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen om 7 en.

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus.
keel of borst weg met

rouden jubileum O.S.S.
Met grote voortvarendheid wordt

door het comité van voorbereiding
gewerkt aan de viering van het
gouden jubileum Van de gymnas-
tiekvereniging „Oefening staalt spie-
ren", dat in de loop van 1954 met
diverse festiviteiten en sportge-
beurtenissen zal worden gevierd.
Het volgende (voorlopige) program-
ma werd vastgesteld:

6 Maart: receptie en feestavond;
11 Maart: feestavond voor de jeugd;
12 en 13 Maart: jubileum-uitvoe-

13 Maart: kleuter-uitvoe-
25 April: wandelmars 15 en
16 Mei: Volleyball-tournooi;

ringen
ringen
25 km.
in de loop van de maand Juni: turn-
demonstraties; 4 Juli: grote turn-
demonstratie met deelname van
buitenlandse keurturners; 22 Aug.:
handbaltournooi.

De massale turndemonstraties op
4 Juli, waarvoor óók Zweden en
Hongaren werden uitgenodigd, zul-
len één der hoogtepunten vormen
van de jubileum-evenementen.

«Op hoop van zegen»
De toneelvereniging „Op hoop

van zegen" zal op Donderdag 28 en
Vrijdag 29 Januari in theater Mono-
pole opvoeringen brengen van het
blijspel „De bruiloft op de appel-
bloesem" door Eden Phillpotts.

Tafeltennis
De tafeltennisploeg van deZand-

voortse politie sportvereniging gaat
nog steeds excelsior! Tegen het 7de
elftal van T.Y.B.B. werd met niet
minder dan 10-0 gewonnen!

Bravo heren!!

VOOR DE VROUW:
Schoonheidsverzorging

(Vervolg.)
Wanneer men over huidverzorging

spreekt, behoort men dit alleen te
doen op wetenschappelijke, medisch,
gefundeerde wijze. Het eerste en
voornaamste streven, moet er op ge-
richt zijn de huid volmaakt gezond
te maken. Want schoonheid is voor
een zeer groot deel niet anders dan.
zichtbare gezondheid. Een vrouw,
die lichamelijk en geestelijk gezond
is, kan nooit lelijk zijn. Alle cosme-
tische middelen, moeten er dus in. de
eerste plaats, op gericht zijn de ge-
zcndheid-van, de gelaatshuid en van,
de onderliggende weefsels te bevor-
deren. Pas wanneer men de gren-
zen van het mogelijke op dit gebied
bereikt heeft, mag men tot verdere
verfraaüngsmiddelea zijn toevlucht
nemen, waarbij het dan een tweede
eis is, dat deze middelen nooit zul-
len mogen schaden of een reeds be-
reikt gedeeltelijk succes afremmen
en weer teniet doen.

Het is typerend dat iedere vrouw
zich uitermate gestreeld voelt, wan-
neer men haar een compliment
maakt over de huid. Het maakt
meer indruk dan de meest vleiende
opmerking over haar toilet, omdat
een goed verzorgde huid een veel
jeugdiger uiterlijk toont, en tevens,
omdat deze goede verzorging van de
vrouw zelf is uitgegaan ,terwijl bij
een toilet de smaak en het kunst-
gevoel van degene die het gemaakt
heeft ook een deel van de lof voor
zich opeisen.

Dr. P.H. v.d. Hoog, huidarts.
(Wordt vervolgd.)
Onthoudt één ding. Ook voor boven-
genoemde Cosmetica-artikelen naar

PARFUMERIE „HILDERING"
Kerkstraat 23 - Tcle/oou 2107.

NOÖY
JANDVOORT^
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Stoomwasserij „Hollandia"
Zandvoort J. H. G. Weenink Telef. 2887

Steeds de beste voor goede wasverzorging!
NICO BALLEDUX

en
MANNY KAPPELHOF

hebben de eer, U kennis te geven
van hun voorgenomen, huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats
hebben ten Baadhuize te Zandvoort
op Maandag 11 Januari te 11.45 uur.
Kerkelijke inzegening in de Ned.
Herv. Kerk te Zandvoort door de
Weleerw. Heer Ds. C. de Ru. om
12.15 uur.
Zandvoort, 8 Januari 1954.

Haltestraat 27.
v. Kinsbergenstraat -12.

Receptie: 11 Jan. 4-6 uur,
van Kinsbergenstraat 12.

Toekomstig adres Hogeweg 19.

Heden overleed in zijn Heer
en Heiland, onze geliefde
zorgzame man, vader, be-
huwd-vader, grootvader, over-
grootvader, broeder en oom

de Heer
jan Visser

in de ouderdom van 86 jaar.
Zandvoort, 7 Januari 1954.
Haltestraat 39.
Zandvoort:
Wed. C..A..T.H. Visser -Martin
Aalsmeer:
G. Loos-Visser
M. T. Loos
.Zandvoort: ,
J. Visser
L. Visser-Kuik
C. A. T. H, Draijer-Visser
J. Draijer
Velsen:
C. Visser
M. Visser-Legebeke
Zandvoort:
LX Visser
D. Visser-Hafner
A. Visser .
L. Visser-Bogaard
De teraardebestelling zal
plaats vinden op Maandag 11
Januari a.s. op de -Algemene
^Begraafplaats te Zandvoort
om 2.30 uur. Vertrek van huis
om 2 uur.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, nameen kortstondige
ziekte, mijn geliefde Man,
onze zorgzame Vader, Be-
huwd-, Groot-, Overgroot-
vader en Zwager, de Heer

Volkert Schaap
oud-strandpacUer

in de ouderdom van 75 jaar.
Zandvoort:
W. SCHAAP-WEBER
J KONING—SCHAAP
Jb. KONING
Amsterdam:
M. SCHAAP.

Zandvoort, 7 Januari 1954.
Brederodestraat 14a.
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. Maandag
11 Jan.,, des n.m. 3.30 uur, op
de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort. Vertrek van het
sterfhuis 3 uur.

BURGERLIJKE STAND
30 Dec. 1953 t.m. 7 Jan. 1954.

Geboren: Jeannette Egberdina
Maria, dochter van G. Visser en, H.
Kouters; Leonardus Franciscus
Maria, zoon van H. L. G. van der
Storm en W. M. de Zwart.

Ondertrouwd: V.C. Paap en M. J.
Terol; C. A. Wijekerheld Bisdom en
J. van Meurs.

Getrouwd: P. A. Kruijer en J.
Koper.

Overleden: N. A. Poulis, oud 62 jr.
echtgenoot van J. G. M. Kolff van
Oosterwijk.

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

C. Schuif en
mandenmaker

Repareren van alle manden-
werk en het matten vanstoelen
Huisadres: Koningstraat 12.
Werkplaats: Swaluëstraat 21.

Herplaatsing wegens misstelling.

Gebrs. KEUR
METSELBEDRIJF

Oosterparkstraat - Jan Steenstr. 10
PA

Administr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastinezalrcn.
Vermogensbeheer en -administratie.
'Zandvoortsolaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Een dankbetuiging en nog iets
Aan allen, bekenden en onbe-

kenden, die mij in 't afgelopen jaar
met oude kleding geholpen hebben,
betuig ik hierbij m'n diepgevoelde
dank. En indien U mij zoudt
vragen wat ik momenteel 't meeste
nodig heb, wel, dan is 't mannen-
ondergoed, vooral kleine maten.

Met hartelijke aanbeveling en
dank voor de plaatsing.

Zr. Van Zeijl, Regentesseweg 3.

Voor de „Stille Armen"
De toneelavond, die de toneel-

vereniging „Wim Hildering" op
Maandag 21 December ten bate van
het Zandvoortse comité „Voor de
stille armen" in theater Monopole
verzorgde, heeft een netto bedrag
opgeleverd van ƒ185,22.

Mede dank zij deze belangrijke
bijdrage maakt het comité met grote
erkentelijkheid bekend, dat de
totaal opbrengst tot nu toe ƒ674,72
bedraagt. Aangezien nog steeds
gaven binnenkomen, zullen nog
meer gezinnen kunnen worden ge-
holpen en kunnen bijdragen nog
steeds 'worden afgedragen aan de
heer S. Slagveld, Koninginneweg 26
of worden gestort op diens post-
rekening no. 499496.

Nieuwjaars-reunie
gemeentepersoneel

In de raadzaal van het Raadhuis
had, zoals dit aan het begin van elk
jaar het geval is, een Nieuwjaars-
reunie plaats, -waarbij vrijwel het
voltallige gemeentepersoneel aam-
wezig was. De gemeentesecretaris,
de heer "W. M. B. Bosman, sprak
namens liet gemeentepersoneel de
burgemeester toe, sprak de beste
wensen uit voor het nieuw begon-
nen jaar >en herinnerde eraan, das
thans, na een bijna zesjarige ambts-
periode -van de burgemeester er,
dank zij diens doorzettingskracht en
initiatie!, véél in Zandvoort tol
stand kwam, vooral in de laatste
jaren. "Wat de volgende ambts-
periode betreft, verwachtte de ge-
meente-secretaris nog véél grotere
successen.

De burgemeester gewaagde er in
zijn dankwoord van, dat ondanks de
voldoening, die het vele, dat tot
stand kwam in Zandvoort, schenkt,
het tenspo 'hem nog altijd te lang-
zaam vooriwam, waarbij de burge-
meester tot zijn schrik tot do ont-
dekking gekomen was, dat 1954 nog
slechts 265 werkdagen telt,- zodat er
allerwegen iard zal moeten worden
gewerkt om tot zo groot mogelijke
resultaten te iomen.

De bijeenkomst werd verder t>e-
lut, om zicto wederzijds van de
interne gang van, zaken bij de ver-
schillende gemeentelijke diensten
op de hoogte te .stellen en droeg een
ïeanimeerd en bijzonder genoegelijk
carakter.

Dr. Melchior sprak
Voor het consulaat Zandvoort van

Ie Nederl. Reisvereniging sprak
Dinsdagavnod Dr. A. Melchior uit

Haarlem over zijn reis door Tan-
ganjika, het voormalige Duits-Oost-
Afrika. Er was voor deze lezing, die
n hotel Keur plaats had, zéér grote
:elangstelling.

Dr. Melchior heeft de onmisken-
are gave zijn gehoor van begin tot
inde in voortdurende spanning te
ouden. Het was niet voor de eerste

naai, dat wij hem deze causerie
loorden houden en opnieuw ver-
aasde hij door grote levendigheid

:n gezellige onderhoudende vertel-
rant, waarbij geen enkel detail
mtrent leven en werken van de
Idaar levende negerstammen door
em werd verwaarloosd, terwijl hij

daarnaast zijn toehoorders met flora
en fauna nauw in aanraking bracht.
De door hem. opgenomen films
illustreren zijn gesproken woord
overduidelijk, zodat een boeiende
en leerzame avond ook thans weer
het eindresultaat werd, waarvoor
het talrijke publiek Dr. Melchior na
afloop met een spontaan applaus
dankte. De consul van Zandvoort
der N.R.V., de heer N. Slootjes,
bracht spreker na afloop dank voor
de kostelijke avond, wenste hem een
goede reis binnenkort naar Brazilië
en sprak de hoop uit, dat na terug-
keer, Dr. Melchior óók in Zandvoort
van zijn bevindingen in dat land zou
komen vertellen, hetgeen deze toe-
zegde. Met de vertoning van een
kort filmpje over een dagtocht van
het consulaat Zandvoort der N.R.V.
naar Lunteren, werd deze geslaagde
avond besloten.

Nieuwjaarsvuur
„Een moord-fik", dat was de al-

gemeen geuite mening van de
jeugd, die in grote getale was op-
gekomen, om te aanschouwen hoe
de brandweer Zaterdagavond om
precies zes uur op het strand voor
de rotonde de brand stak in de
ettelijke meters hoge stapel kerst-
bomen, die de jongens en meisjes
do gehele dag ijverig hadden aan-
gesleept. Men had er vrijwel alle
huizen voor afgclcurd en het resul-
laat van deze hoge brandstapel
was dan ook indrukwekkend. Doch
het waren niet alleen de jongeren,
ook vele ouderen kwamen genieten,

van het fantastisch schouwspel dat
do hoog oplaaiende vlammen aan
het donkere strand beden. De be-
langstelling had wel iets weg van
die voor een vuurwerk op een zoele
zomeravond, al noodde de tempe-
ratuur nu niet bepaald tot lang stil-
stïian. Maar dit spel van vonken en
vlammen werkte zó fascinerend, dat
men eerst huiswaarts keerde toen
een zielig hoopje gloeiende as was
overgebleven van de schoonheid en
Kerstsfeer die deze vele bomen kort
lovoren in de woningen hadden
gebracht. Toen de politie, om het
schouwspel nóg aantrekkelijker te
maken, ertoe overging dozijnen
aantallen klein vuurwerk in de
laaiende vlammenzee te werpen,
werd dit door kleine en grote aan-
wezigen bijzonder geapprecieerd en
het verhoogde het effect in niet on-
belangrijke mate. Politie en brand-
weer verdienen voor een perfecte
regeling alle lof, het werd een wer-
kelijk fantastisch en groots Nieuw-
j aars vuur, waarvoor o.m. óók de
burgemeester zijn belangstelling
toonde.

Postduïvententoonstelling
Dat de belangstelling voor de

postduïvensport in Zandvoort steeds
toeneemt, bewees zeker de fraaie
tentoonstelling, die de postduiven-
vereniging „Heines" Zaterdag en
Zondag j.l. in hotel Keur organi-
seerde, een expositie, die groter was
•dan ooit door deze vereniging ge-
houden wcjgd. Ook de publieke be-
langstelling voor de ongeveer 170
geëxposeerde vogels, die alle zeer
goede kwaliteiten bezaten, was
zéér bevredigend.

Keurmeester K. Middelkoop uit
Dordrecht ontdekte vele verrassin-
gen, waarvan de aantekening op de
hokken als: snelle vlieger (500 km);
„vogel, die grote verwachtingen
geeft voor de toekomst" en „buïten-
gewoon fraaie vogel" wel getuigden.
De totaal-uitslagen werden ioor
hem als volgt samengesteld:
1. M. Buis 551,5 p.; 2. A. Dorsman
549,5 p.; 3. H. Lansdorp 549 p.;
4. J.J. Lansdorp 548,5 p.; 5. V.C, de
JVtuinck 547 p.; 6. P. Stokman 546 p.;
.7. H. Bartens 545,5 p.; 8. B. Lukkas-
sen 545 p.; 9. C. Driehuizen 544,5 p.;
10. J.N. Huyer 543,5 p.; 11. C. Koper
543 p.; 12. C. Keur 540 p.; 13. J.
Koper 539,5 p.; 14. J. Schrander ,539
p.; 15. P. Peters 537,5 p.; 16. C. Keur
536,5 p.; 17. K. Kramer 535,5 p.;
18. C, Visser 534 p.; 19. G. Drie-
huizen 533 p.; 20. J Koning 531,5 p.;
21. H. Vleeshouwers "530,5 p.; 22. J.
de Leeuw 523,5 p.; 23. A. Molenaar
523 p.

Schoonste doffer M. Buis 92,5 p.
Schoonste duif M. Buis 92,5 p.
Schoonste jonge doffer: A. Dors-

man 92 p.
Schoonste jonge duif: M. Buis 92 p.

Schoonste vogel van de gehele ten-
oonstelling: A.Dorsman (ere-prijs).

Door elk der leden werden 6
vogels ingezonden,

De juniores zonden er ieder 4 en
verkregen de volgende uitslagen:
. L. Versteegh 363,5 p.; 2 F. Textor
62 p.; 3. R. van Dijk 360 p.; 4. H.

Gaus 359 p,; 5. J. Donker 358,5 p.;
. C. Allebes 358 p.; 7. G.Pol 357,5 p.
Ereprijzen: Jonge duif L. Ver-

teegh; jonge doffer: L. Versteegh;
ude duif: F. Textor, oude doffer:
'. Textor.
De fraaie prijzen werden Zondag-

vond in hotel Keur uitgereikt.

Jaarvergadering muziekkapel
Onze Zandvoortse muziekkapel

houdt Zaterdag a.s. haar jaarver-
gadering. Er staan belangrijke aan-
gelegenheden op het spel, want het
is geen geheim, dat het onze kapel
niet naar den vleze gaat. Men maakt
momenteel een periode door van
zorg en teleurstelling. Dat onze
kerngroep zich hierdoor niet late
ontmoedigen! Elke vereniging kent
tijden van op- en neergang en al
lijkt de directe toekomst voor onze
kapel niet erg bemoedigend, het is
méér voorgekomen, dat als men
zich ernstige zorgen maakte, juist
het dieptepunt van de misère ge-
passeerd was. Van harte hopen wij,
dat het met onze kapel óók zo zal
zijn. Intussen doen wij nogmaals
een beroep op de jongeren in ons
dorp om zich als lid te melden. De
instrumenten liggen te wachten.
Waar blijven de initiatiefnemers,
die op huisbezoek gaan om nieuwe
leden te werven voor onze popu-
laire kapel? Men mag niet alles aan
de ouderen, die 1hans de boel nog in
stand houden, overlaten. Wat is het
niet prettig, zélf te kunnen musi-
ceren! Er is groot gebrek aan hout-
blazers, óók andere instrumenten
liggen op bespelers te wachten.
Kan ons tamboercorps, dat zich al-
weer in opgaande lijn beweegt, zich
niet eens actief voor huisbezoek
inzetten? Onze kapel met zijn bc-
kwarne dirigent dient voor Zand-
vport behouden te blijven, doch als
niet in ieder van ons de wil leelt,
om dat te bereiken, vrezen wij het
ergste. Van harte wensen wij de
aanwezigen op de komende jaar-
vergadering wijsheid en inzicht toe,
om besluiten to nemen, die voor het
voortbestaan van onze Zandvoortse
muziekkapel van het grootste be-
!ang zullen zijn, waarbij het in
hoofdzaak gaat om nieuwe leden.

K.J.C. Zandvoort
Dinsdag j.l. is K.J.C. Zandvoort

weer aan een nieuwe competitie be-
gonnen voor een nieuwe kampioen,
terwijl degene, die in 4 maanden het
meest kampioen wordt een huis-
houdelijk geschenk zal ontvangen.
De opkomst is goed. 2 nieuwe leden
kwamen er weer bij. l werd J.Kol
Sr. 2. van Staveren. 3. H. v.d. Mey.
4. Th. van Veen.

Binnenkort weer aanvang van het
Noordman tournooi. Klaverjassers
kunnen zich melden bij A. Ottho,
Stationsstraat.

Oefening Staalt Spieren
Na een stilstand van enige weken,

wordt Zondag a.s. de centrale trai-
ning van de jeugdkeurploeg van de
K.T.K. in het Zanderinstituut te
Haarlem voortgezet. Gelijk bekend,
wordt door 2 onzer jeugdige dames
aan deze training deelgenomen.

Het ligt in de bedoeling deze trai-
ning af te sluiten met een onder-
linge wedstrijd, die men in Juni
denkt te houden. De jeugdvaardig-
heidsploegen zullen -worden afge-
nomen op 6 Febr. a.s. in de zaal aan
de Voldersgracht te Haarlem, terwijl
de finale van de Kringkampioen-
schappen dames en heren op 23
Januari a.s. in het Zanderinstituut
gehouden zullen worden.

Ter voorbereiding van de kring-
jaarvergadering komt het K.T.K.-
bestuur op 19 Januari a.s. bijeen.

Eventuele voorstellen dienen ten
spoedigste bij cnze secretaris inge-
diend te worden.

De Zeeschuimers
Daar Mevr. S. Hennis-Dorreboom

gedurende de maand Januari wegens
ziekte afwezig is, worden leden van
de zwemclub De Zeeschuimers vrien-
delijk verzocht, zich gedurende deze
maand niet aan haar woning in de
Van Speykstraat te vervoegen met
verzoeken of inlichtingen, de zwem-
club betreffende.

O.S.S. heren Zaalhandbaf-
kampïoen!

Onder flinke belangstelling von-
den Zondag j.l. in het R.A.I.-gebouw
te Amsterdam de laatste competitie
wedstrijden van het zaalhandbal-
tournoci plaats.

In poule E moest O.S.S. tegen
H.O.C. (Haarlem) spelen. Na een
enerverende strijd, waarin de par-
tijen tot de lust ongeveer gelijk op-
gingen, behaalde O.S.S. een ruime
J1-5 overwinning en daarmede on-
geslagen het kampioenschap in haar
afdeling. Zowel voorzitter J. H. B.
Brink, als de heer J. H. Hermary,
als voorzitter van de propaganda-
commissie, huldigden na afloop het
team en noemden het een prachtige
inzet van het jubileumjaar, waarmee
ook wij van ganser harte geluk-
wensen.

Vergadering Z.H.V.
De Zsndvoortse Handelsvereniging

houdt Donderdag a.s. in hotel Keur
een ledenvergadering.

De agenda,' vermeldt o.m. een be-
preking van diverse door het be-
tuur ontworpen winkelacties op

verschillende tijdstippen in dit jaar.
Voorts zal een film over Zandvoort
worden vertoond en vermoedelijk
ók gedeelte's uit de in vervaardi-
ring zijnde propaganda-film over

Zandvoort ten behoeve van het
Vreemdelingenverkeer.

Op 11 Febr. zal Jhr. Dr. J. C. Mol-
lerus een lezing komen houden. Op
de vergadering van Donderdag a.s.
zullen de leden uit een aantal on-
derwerpen zelf hun keuze mogen
bepalen.

Humanistisch Verbond
In de reeks van samenkomsten

welke de gemeenschap Zandvoort
van het Humanistisch verbond in
dit winterseizoen houdt, volgt heden
Vrijdag 8 Januari in hotel Keur de
eerste zgn. besloten samenkomst.
De heer S. Duinker, oud-gezag-
voerder en al enige jaren inwoner
van Zandvoort, die de oorlogstijd
doorbracht in Japanse gevangen-
schap, zal dan inleiden het on-
derwerp: „Het humanisme en de
haat", welk onderwerp daarna ter
discussie wordt gesteld onder de
aanwezige leden en geestverwanten.

Daar mag worden aangenomen
dat óók onder niet-leden belang-
stelling zal bestaan voor dit soort
avonden, wijst de gemeenschap
Zandvoort van het Humanistisch
verbond erop, dat introductie mo-
gelijk is via een der bestuursleden.

koninklijke onderscheiding
Onze plaatsgenoot, do heer P. W.

Zegcrman, wonende in de Noorder-
slraat, archivaris bij de N.V. Am-
slcrdamse Chinincfabrieken te Am-
sterdam, ontving de ere-medaillc in
nrons, verbonden aan de orde van
Oranje Nassau.

ïijkspostspaarbank
Aan het postkantoor te Zandvoorl

en het daaronder behorende ambls-
gebicd werd gedurende de maand
December 1953: Ingelegd ƒ57561,12;
terugbetaald ƒ53919,86.

Opening nieuwe school
Op 30 Januari zal de nieuwe open-
bare lagere school in Plan Noord
officieel worden geopend. Op l Febr.
d.o.v. zal deze school in gebruik
worden genomen.

Druk bezochte
Nieuwjaarsreceptie

Mevrouw en burgemeester Mr.
H. M. van Fenema hielden Nieuw-
jaarsdag in de raadzaal van het
Raadhuis een Nieuwjaars-receptie,
waarvoor grote belangstelling be-
stond. Wethouders, gemeentesecre-
taris, hoofden van takken van dienst,
raadsleden, het zo goed als voltal-
lige politiecorps, geestelijkheid en
doktoren, verenigingsbesturen, ge-
meentepersoneel en vele particuüe-
ren kwamen Zandvoorts eerste
burger hun gelukwensen aanbieden
en zo getuigde ook deze Nieuwjaars-
receptie opnieuw van sympathie en
genegenheid, die de inwoners bindt
aan hun burgemeestersgezin.

Politie-toneel
Mevrouw Kok-de Graaf, die met

zoveel succes de rol van de werk-
ster Mrs. Catt speelde in de opvoe-
ringen van „Goud en antiek" door
het Zandvoortse politie-toneel in
November j.l. verkreeg wederom
hetzelfde succes — en misschien in
nog wel groter mate — toen zij 30
December j.l. zonder veel voorbe-
reiding als gast meespeelde in het-
zelfde stuk, dat thans door de ver-
eniging „Conrad Stork" te Haarlem,
in de Stadsschouwburg aldaar werd
opgevoerd en waarbij door familie-
omstandigheden een der meespe-
lende dames in dit gezelschap plot-
seling verhinderd was, deze rol te
spelen. Een succes, dat welverdiend
was en waarmede wij Mevrouw Kok
van harte geluk wensen.

Over de kop
Zaterdag, 2 Jan. reed om 21.00

uur de bestuurder van een volks-
wagen met te hoge snelheid door
de „Tarzanbocht" van het circuit en
sloeg met het voertuig over de kop.
Zowel de 23-jarige bestuurder, als
de mede-inzittende van de wagen,
liepen geen letsel op. Het motor-
rijtuig werd zwaar beschadigd,
doch kon op eigen kracht verder
rijden. Op de Zeeweg te Bloemen-
daal kwam het gehavende vehikel
evenwel tot stilstand, vanwaar het
door de politie te Bloemendaal is
versleept naar het politiebureau
aldaar.

E. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
Binnenw. 155, Tel.39872 Heemstede.
Wij zijn heden weer goed voorzien
van alle soorten groenten, kant en
klaar, goed gewassen en gesneden
met onze nieuwste wondermachine.
Nu eet U b.v. boerenkool; U behoeft
er niets aan te doen, alleen koken.
Nu, is de boerenkool lekker en niet
zo duur. Weet U wat ooki lekker is :
de echte Bredase spruitjes. Wij heb-
ben ze heden zeldzaam mooi, goed
schoongemaakt en goed gewassen.
Hebt U onze zuurkool al eens ge-
geten, buitengewoon lekker. Er is
wel verschil in zuurkool zult U zeg-
gen als U ze één keer bij ons gehaald
hebt. Verder zijn wij ruim voorzien
van rode-, gele- en groene kool,
gesneden uien en winterwortelen,
goudgele andijvie en soepgroenten,
alles kant en klaar. Goudreinetten
l Kilo voor 35 et. Mandarijnen 3
voor 25 et. Mooie zoete sinaasappels
10 of 8 voor ƒ1.00. Verder peren,
en druiven, Weet U waar U een lek-
ker slaatje van maakt? Van diep-
vrieskersen, aardbeien. meloen,
frambozen, perziken, abrikozen. O
zo lekker! U belt 2112 en U hebt het
direct thuis. Deze week nog 10 kilo
aardappelen voor ƒ1.40. Thuisbe-
zorgen kost niets.

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT
Herenstraat 4 - Telef. 2137

Voor Zandvoort, Bentveld,
Aerdenhout.

Va de Kerst- en Nieuwjaarsdagen,
Kwam 't nieuwe jaar de aandacht

(vragen.
Begin dat jaar met blijde zin,
En schakel bij 't roken. Drommel in!
SigarenmagazijnDROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

Slager GAUS
KEHKSTK. 14 - TELEF. 2102

Heden weer ERWTENSOEP
verkrijgbaar mot spek, vlees
en worst 65 cent per liter.
Onze overheerlijke LEVER-
WORST speciaal 35 cl 100 gr.
Weck-cnd reclame:

Vr;uint nnnr ons bekend
LUNCHPAKKET bij vlees.



HAMERS houdt óók OPRUIMING! Jansen en Pieterse
vertellen er méér van! Kostverlorenstraat 34 - Telefoon 2856

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 mm.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40Vo red.
Bij contract belangr. kort.

TE KOOP: KOLENFOH-
NUISJE (merk Godin) in
prima staat. Kostverloren-
straat S9b.

WIE WIL ZANDVOORT
UIT? Ik wil er graag naar
toe en verzorg gratis Uw
ruil. Er. onder no. 32-211
bureau van dit blad.

Dame (verpleegster) zoekt
zeer rustige ZIT-SLAAP-
K A M E R voor de vrije
weekends. Br. onder no.106
Boekhandel V.J.v.Petegem.
Kerkstraat 28.

Gevraagd. Flinke WERK-
STER. ongehuwd. 2' = dag
per week. Adres: Dr. Joh.
Metzgerstraat 28.

TE KOOP: GASKACHEL,
1 staafs. Spotprijs ƒ 33.—.
Schoolplein 3.

Zandvoorts OORIJZER en
KETTING te koop gevr.
Mej. E. Bakels. Kerkstr. 31.

TECHNISCH BUREAU

BINDELS
Paradijsweg 16 - Tel. 3166
Werkplaats: Herenstraat 2.
Erkend installateur voor
liet gehele land. Reparatie
en verkcop van alle vcor-
komende electr. apparaten.
Verkoop A'KA gloeilampen
gegarandeerd 1000 brand-
uren. Min. stroomverbruik.

Gratis kousenreparatie
Wij geven gedurende de
uitverkoop bij al Uw aan-
kopen een kassabon, welke

een waarde heeft van 10"
van het door U bestede be-
dras (behalve voor garens).
Deze ka=sacon5 kunt U als
betaling inleveren voor Uw
kousenreparaties tot

30 April 1954.
Modemagazijn
T. C. v. d. SCHELDE

Haltestraat 7.

Last van Uw voeten?
Mevr.W.Huijboom

helpt U!
Med. Gedipl.
Pedicur e-Manicure.

Bezoekt U ook aan huis.
Jan Steenstraat 9a

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

PIANOLES
GOSSE KROESE

Pianoleraar
(Staatsdiploma M. O.)

kan zijn lessen in Zand-
voort en Bentveld nog
met enkele leerlingen
uitbreiden, zowel voor
beginners als gevorder-
den. Inlichtingen mon-
deiing of telefonisch:
Marnixstraat 92 rood,
Haarlem. Telef. K 2500-
24403.

Gevraagd:
Verkoopster

per l Maart. De Wolbaai.
Haltestraat 12. Tel. 2099.

TE HUUR OF TE KOOP GEVRAAGD:

VRIJSTAAND HUiS
te Zandvoort. niet al te groot, met garage of
gelegenheid tot bouw daarvan. Liefst zo dicht
mogelijk bij zee. Men gelieve geen grond ef
nieuw te bouwen huizen aan te bieden. Brieven
met omschrijving, opgave van ligging, huur of
alleruiterste koopprijs onder U.Z. 90. Adv. Bur.

. De la Mar. Amsterdam. /

Wonïngruil
Aangebeden te Haarlem (vlak bij centrum):
GROOT BO\rENHUIS. bevattende 6 kamers,
badkamer, keuken. 2 w. c.'s. groot balcon. Huur
/-J-i.— per maand.
GEVRAAGD: Huis te Zandvoort, huurprijs
J 50.— a ƒ55,— p.maand. Brieven no. 32-212 bur.
v.d. 'clad of telefonische inlichtingen K25ÜO-21633

Ned. Ver. v. Sex. Hervorming
Afd. Haarlem - Secr.: Meeuwenstr. 76

Openbare lezing
met filmstrip

Op VRIJDAG 15 JANUARI, 's avonds
8 UUR in ..ONS GEBOUW", Brugstr. 17.
Spreekster: Mevr. Zr. VAN BEEK-ZIJP.
Onderwerp:

„Wanneer wordt mijn baby geboren?"
ENTREE ƒ0,25 Toegang boven 13 jaar.

Kanfklossen
Uitnodiging! KANTKLOSTENTOONSTELLING
9 Jan. 2-4 uur „BOEKENRODE", Aerdenhout.

Toegang gratis.
Tevens inschrijving voor de nieuwe cursus te
Aerdenhout of randgemeenten. Kantklosschool,
Adm. de Ruijterweg 132, Amsterdam, Tel. 86196.

Auto-sfaliingstarieven
In verband met de per l J a n u a r i 1954 ingaande
huur- en loonsverhoging zien de automobielbedrij-
ven in Haarlem en omliggende gemeenten zich zeer
tot hun leedwezen genoodzaakt de bestaande stal-
lingstarieven met ingang van bovengenoemde datum
te verhogen en wel voor de gemeenten in de klasse I
en II met 15° o en voor de gemeenten in de klasse III,
IV en V met 20°,'ij.

Bond van Automobiel- en Garagebedrijven
B.O.V.A.G. District Haarlem en Omstreken.
Voor de gemeente Zandvoort is de minimum-stallmg
voor personenauto's
115,75 - 2O% = f 18,90 per maand

Zandvoortse Handelsvereniging.

DRUKKERIJ VAN PETEGEM 4 ZN

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 5793

VERZORGT AL UW DRUKWERK

W. A. DOXKERS
Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dam

OLIEPERMANEKT
COMPLEET ƒ6,-.

Natuurlijke golven en
krullen, verbranden der
haren uitgesloten. De
allernieuwste modellen
1954. Prachtige kleur-
spoelingen. Alle kleuren
ook voor grijs haar.

JANSEN EN PIETERSE
P. Jansen. Jansen, je kunt toch

w£t beleven in Zandvoort! Heb je
het laatste nieuws al gehoord?
Hamers gaat opruimen:!

J. Wat zeg je me nou, Pieterse?
Hamers, in de Kostverlorenstr. 34,
die slijterij? Maar jenever, brande-
wijn en citroen, mag je die wel op-
ruimen?

P. Mag dat wel? Man. daar is
Hamers z'n hele leven lang al mee
dcende en het is vanzelfsprekend,
wij, Jansen en Pieterse en al zijn
cliënten, helpen aan die opruiming
mee:

J. Maar er is toch een wet cp die
opruiming, hoe zit dat dan?

P. Natuurlijk is er een wet! Wij
hebben m Nederland toch overal
wetten voor? En deze wet bedoelt
met opruiming goedkoper leveren
in prijs alleen in Januari en het
üjn dan meestal enkele stuks, cue
de v.inkelier nog over heeft of niet
zo vlet verkoopt. En Hamers toont
dat nu in zijn "etalage in de Halte-
straat!

J. Wat zeg je me nou? Heeft
Hamers een etalage in de Halte-
straat? Welk nummer dan?

P. Nou. zeg maar 39a- het is naast
die stomerij van Cleaning Service.
Alle opruimings-artikelen van Ha-
mers zijn daar te zien. maar denk
erom: de verkoop geschiedt alleen
Kostverlorenstraat no. 34.

J. Wat maak je me nieuwsgierig,
Fieterse. Kom mee. we gaan er
ogenblikkelijk heen. want er zal
heus voer ons ook wel het een en
ander tegen een schappelijk prijsje
te halen zijn. (Adv.)

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Zandvoortmeeuwen I kreeg
geen loon naar werken.

Op een zwaar te bespelen terrein
te Leiden leed het 1ste elftal van
Zandvoortmeeuwen een 3-2 neder-
laag tegen het sterke Lugdunum.
De spelers van Zandvocrtmeeuwen
konden het eerste halfuur in de
modder moeilijk uit de voeten, met
het gevolg dat in deze periode een
3-0 achterstand werd opgelopen.

Een mooie combinatie van het
binnentrio werd kort vóór de rust
met een doelpunt bekroond. (3-1).
In de tweede helft was Zandvoort-

meeuv.-en overwegend sterker en
ondernam aanval op aanval. Het
tempo werd opgevoerd en vele rna-
len ontsnapte Lugdunum aan een
doelpunt. Toch kon de stand tot
3-2 werden teruggebracht uit een
strafschop. Gezien het spel en de
kansen in'de tweede helft, had een
gelijk spel zeker verdiend geweest.
Uitslagen van j.l. Zondag:

Lugdunum-Zandv_m. l 3-2
Kennemers 4-Zandv.m. 3 terr.afg.
D.E.M. 3-Zandv.m. 4 4-0
Zandv.m. 7-Stormvogels 9 7-1
Zandv.m. jun. a-V.V.B, a 8-1
De wedstrijden van de Zaterdag-

middagcompetitie werden afgelast
wegens onbespeelbaarheid van de
velden.

A.s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen 1-T.Y.B.B.

Als vorst en sneeuw koning voet-
bal niet van zijn troon stoten,,
wordt a.s. Zondagmiddag de voet-
balwedstrijd Zandvoortmeeuwen -
T.Y.B.B. gespeeld.

Zandvoortmeeuwen 2 brengt een
bezoek aan Hillegom 2 dat tot de
koplopers behoort.
Programma voor Zondag 10 Jan.:

Zandv.m. 1-T.Y.B.B. 2.30 u.
Hillegom 2-Zandv.m. 2 10.30 u.
D.C.O. 2-Zandv.m. 3 9.45 u.
Zandv.m. 4-Hillegom 3 9.45 u.
E.S.M. 3-Zandv.m. 5 12 u.
Zandv.m. 6-O.Gezellen 4 12 u.
Zandv.m. 7-T.Y.B.B. 8 12 u.
Zandv.m. jun. a-R.C.H, b 9.45 u.

Programma voor Zaterdag 9 Jan.:
P.V.F. 1-Zandv.m. l 2.45 u.
Zandv.m. 2-IJmuiden 4 2.30 u.
Haarlem a-Zandv.m. adsp. a 3 u.
D.C.O. a-Zandv.m. adsp. b 3 u.
Zandv.m. adsp. c-R.C.H. g 2.30 u.

Zandv. Hockey Club
Nadat de competitie twee weken

stil heeft gestaan, is voor a.s. Zon-
dag weer een volledig programma
vastgesteld:
Heren: Z.H.C. l-IJsvogels 2 u.

Hermes-Z.H.C. 2
Z.H.C. 3-H.H.IJ.C 3 12.45 u.
Z.H.C. 4-B.M.H.C. 9 11 u.

Jongens: Z.H.C. a-Eechtrop a
Dames: Befair-ZH.C. l

Z.H.C. 2-D.E.M. 2 12 u.
Meisjes: Alliance c-Z.H.C. a

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A D^\| Prinsesseweg 15
. O W L. Telef. 2066

Juist bij dit weer
zult U Uw man en kinderen
iets extra's voor willen zetten.
Natuurlijk niet iedere dag
Ossehaas of Biefstuk.
Bij Slagerij Burger
kunt U altijd terecht. Voor het
allerjijnste en ook als U het
eens wat voordeliger wilt doen
maar ALTIJD KWALITEIT!
Lamsvlees v.a. .. ƒ1,20 500 gr.
Varkenscarb. v.a. ƒ1.65 500 gr.
Varkenslappen .. ƒ1.78 500 gr.
Vark.fricandeau ƒ1.98 500 gr.
Rundvlees v.a. .. ƒ1.78 500 gr.
Kaifslappen ƒ1.65 500 gr.

Onze VLEESV7AREX-
sortering tiedt grote keuze!
Echte Ital. Salami 89 et. 100 gr.
Amer. Corn. Eeaf 55 et. 100 gr.
Blaasham 69 et. 100 gr.
Rauwe Ham 85 et. 100 gr.
Boerenworst 53 et. 100 gr.
Jachtworst met knoflook

48 et. 100 gr.
Hausmacher .... 49 et. 100 gr.
Berliner 49 et. 100 gr.
Onze beroemde Saks

34 et. 100 gr.
Speciale aanbiedingen:

Ham 48 et. 100 gr.
Ontbijtspek 57 et. 150 gr.
Gebr. Fricandeau 80 et. 150 gr.
Gek. Worst 75 et. 250 gr.
Dampfworst ~ 150 gr.

per stuk 35 et.
Onze bekroonde Leverworst

25 et. 100 gr.
Let wel: de echte Limburgse
Braadworst ƒ 1,95 500 gr.
WEEKEÏvD-RECLAME:
100 gr. Pekelvlees en / n RQ
100 gr. Boterhamworst <i w'°ö

Gebr. BURGER's
SLAGERIJEN

HALTESTR. 5 - TELEF. 2994

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERU

„MARIËNBOSCH"
«taan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF!
Hogeweg 29 - Telef. 2464

IEDERE WOENSDAG:
Speciale
mosselenavond

Café-Rest. „DE KROON".
G.H. v.d. Eijken.

Stationsstraat 11, Tel. 3075.

Kantoor- en
Winkelboeken
Briefordners

Boekhandel
V.J. v. Peiegem
Kerkstraat 28 Telefoon 2793

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.
Telef. K 2507-2033

Voor de eerstvolgende

kunnen nog goederen worden inge-
bracht.
VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan
TELEF. 2164

UW POPPENKIND ZIEK?
Breng! haar in onze Kliniek!

Reparatie aan alle soorten
poppen.

Elk onderdeel voorradig.

Akkers- Vasterman.
Ged. Oude Gracht 50

HAARLEM.
Ook af te geven in paviljoen
„de Vijverhut", VondeÜaan
Zandvoort.

Theater
Dir. Gebr. Koper

,Monopole"
Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 8 t.in. Maandag H Januari 8 uur
GEORGE SANDERS - HERBERT MARSHALL
PATRICIA ROG - AGNES MOOREHEAD
DALIO in:

Vrouwen en opium
Een spannende geschiedenis met 'n verhaal
van concurrerende handelaars in ver-
dovende middelen, dat feilloos in elkaar
is gezet. Toegang 18 jaar.

Vanaf Dinsdag 12 t.m. Donderdag 14 Jan. 8 uur
JOSÉ FEHBER in Stanley Kramer's

Cyrano de Bergerac
MALA PCWERS - WILLIAM PRICE
RALPH CLAOTON. - Dit is de film waar
heel de wereld „VOL'' van is.

Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 10 Januari 2.30 nur
De dolste en dwaaste film ooit in Amerika
gemaakt. Dinsdag begon het. Woensdag
gebeurde het. IVIaar wat? Donderdag kwam
de leeuw uit de mouw!
HAROLD LOYD in:

Dolle Woensdag
met FRANCES RAMSDEN en de leeuw
Jackie! (Alle leeftijden).

ZEILJOPPERS van de echte zeeduffel, diverse
kleuren vanaf maat O ƒ19.95: Wollen Jersey
Damesvesten ƒ18.95; Damessokjes, wol ƒ1.95;
Heren anklets. wol ƒ2.25 ; Kindersportkousen v.a.
ƒ1.25; Kinderpantalons ƒ7.95; Khaki over hém-

den, popeline ƒ8,95, enz. enz.

Sporihuis

59
Haltestraat 35

9 5

Telef. 2131

Enorme Restparen-verkoop
Ongelooflijk lage prijzen !

Vacht- en Rubberlaarzen

Brossoïs, Grote Krocht
Annex reparatie-afdeling

Uw

Meubels
laten

stofferen
is een zaak van
VERTROUWEN!
Daarom gaat U naar
een VAKMAN!

L. BALLEDUX& Zonen
Woninginrichting

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596
Speciaal ingericht voor het opnieuw

overtrekken en/of opmaken van Uw meubels.
Vraagt onze uitgebreide collectie meubelstoffen.

Wij ruimen
werkelijk op!!!
Komt en overtuigt U!

Radicale prijsverlaging! bij

Boekhandel „ESVÉ"
GROTE KROCHT 17 ZANDVOORT
De mooiste boeken voor de laagste prijs!

(Gedipl. Schoonheidsspecialiste).
Hogeweg 42 - Telef. 2313

MANICURE - PEDICURE - HOOGTEZON.

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!
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Het Zandvoortse Circuit
Een vraag, die

reeds geruime tijd
de gemoederen in
Zandvoort bezig
houdt is: . .Hoe
zal het gaan met

het circuit in 1954?" Een vraag, die
begrijpelijk is, omdat deze van het
"hoogste belang is vcor de badplaats.
Aan de onzekerheid die nu nog
bestaat, zal echter binnenkort een
einde kernen, daar de gemeenteraad
in deze voor een uiterst belangrijke
beslissing zal worden gesteld, die
genomen moet worden in de eerst-
komende raadsvergadering van 19
Januari, doch — zo dit onmogelijk
is en de kans daarop is groot, omdat
neg enkele gegevens verwacht wor-
den. die mogelijk pas na 19 Januari
binnenkomen, in een extra raads-
vergadering, die dan. speciaal voor
de behandeling van dit belangrijke
voorstel op 26 Januari zal worden
uitgeschreven. Er is haast bij de
zaak. want de tijd gaat dringen en
wil men alle evenementen laten
doorgaan in het race-seizoen, dat
alweer snel nadert, dan zal vóór-
dien een geheel nieuw wegdek op
de baan moeten zijn aangebracht
en door KJSLA.C. en K.2NT.M.V.
moeten zijn goedgekeurd. De kosten
daarvan zullen ongeveer ƒ160.000.-
bedragen. dus 4x zoveel als de af-
gekeurde slijtlaag, die er vorig jaar
op werd aangebracht.

Het heeft geen zin meer, nu nog
eens te gaan nakaarten, wie de
schuldige is. dat dit weggegooid
geld bleek te zijn. Algemeen is men
van oordeel dat er geen schuldvraag
is, doch dat" vele tegenwerkende
omstandigheden en factoren Zand-
voort deze strop hebben bezorgd,
een strop, die er mede toe leidde,
dat door afkeuring van de baan een
race niet kon doorgaan, waardoor
in .1953 het circuit een verliespost
opleverde. Men hoort in dit verband
de laatste tijd nog al eens de
mening verkondigen, dat het Zand-
vccrtse circuit steeds een schip van
bijleg is geweest, doch degenen, die
zó redeneren, blijken slecht'met de
toestand op de hoogte te zijn, want
"het is in de afgelopen jaren, uit-
gezonderd dan het ongeluksjaar''53
nog altijd zó geweest, dat de op-"
brengsten uit de diverse evenemen-
ten ruimschoots voldoende -waren
ter dekking van de lasten en dat na
reservering vcor rente en afschrij-
ving elk jaar nog een belangrijk
"bedrag aan vermakelijkheidsbelas-
ting in de gemeentekas vloeide.

Er zijn na de afkeuring, die
thans algemeen als zéér terecht
wordt gekwalificeerd, met ge-
meentebestuur en K.N.A.C.- en
K.N.M.V.-autoriteiten vele en lang-
durige besprekingen gevoerd. Er is
geen sprake van enige controverse,
integendeel, gezamenlijk haakt men
ernaar, om het circuit weer zo
spoedig mogelijk in orde te hebben,
waartij alle partijen ten zeerste ge-
baat zijn. Ook de Ned. Autoren-
sport vereniging, de N.A.V., die op
het N.A.T.O.-vliegveld in Eind-
hoven in November j.l. zonder pu-

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF;
Hoe ouwer,

hoe gekker!

bliek — omdat op een N.A.T.O.-
vliegveld geen publiek mag %vorden
toegelaten — haar laatste races
hield, verbeidt het ogenblik, waar-
op de sportwagenraces weer in
Zandvoort zullen kunnen worden
gehouden.

Het gemeentebestuur heeft zich.
in verbinding gesteld, met Franse
en Belgische wegen-experts, niet.
omdat men deze in Nederland niet
zou hebben, doch omdat deze heren,
speciaal op het gebied van een
wegdek voor circuits, over meer-
dere ervaring beschikken.

De kosten van een nieuw wegdek,
dat ten minste voor tien jaar ge-
garandeerd kan worden, zullen plm.
ƒ160.000.— bedragen. De raad zal
dus op 19 of 26 Januari te beslissen
krijgen over de vraag of Zandvoort
een circuit zal behouden of niet.
Stemt men tegen het veteren van
deze ƒ 160.000.— dan neemt men
daarmede tevens de verplichting op
zich, dat men voor een waardeloze
baan nog 15 jaar lang een bedrag
van ruim ƒ70.000.— aan rente en
aflossing per jaar zal moeten op-
brengen, waarvoor men geen cent
terugontvangt. Stemt men ervoor,
dan zal met een tienjarige af-
schrijving van deze ƒ160.000,— tóch
nog in elk geval een lonende ex-
ploitatie verkregen kunnen worden,
gelet op de uitkomsten van de
altijd goede jaren, behoudens 1953.

Daar komt nog bij. dat de
komende jaren de belangstelling
voor de autc-rensport zeker nog zal
gaan toenemen, nu belangrijke ver-
anderingen op komst "^iin. De cou-
'reurs van de" grote renwagen-
fabrieken schijnen het nog lang
niet eens te zijn. met welk merk zij
het komend seizoen zullen uitkomen.

De Grand Prix vindt in Zand-
vcort op 7 Juni plaats, het zal de
tweede race zijn om het wereld-
kampicenschap, de eerste wordt
gehouden in Argentinië in de loop

van • deze maand. Het tussenlig-
gend tijdsverloop van 5 maanden
zal dus voor Zandvoort nog vol-
dcende vragen open laten, daar de
race in Argentinië waarschijnlijk
wel zal uitdraaien op het meten van
elkanders krachten, die in de daar-
op volgende race. naar aanleiding
van de eerste opgedane ervaringen
ten volle zullen worden uitgebuit.

En wat de motoren betreft, ook
daar is alle sensatie te wachten, die
maar mogelijk is. De supersnelle
machines, waarvan de snelheid elk
jaar opnieuw wordt opgevoerd, zul-
len dit jaar wel bijna het maximum
vragen aan uithoudingsvermogen
en rijkunst van de coureurs. De
K.N.M.V. staat ons wederom borg
voor een uitgelezen stel rijders,
waaronder weer vele buitenlander;,
zodat ook hier spannende wed-
strijden kunnen worden verwacht.

Tenslotte werden in het program-
ma voor 1954 drie belangrijke races
ingelast, n.l. Nationale Sportwagen-
races op 4 Juli en 22 Augustus on-
der auspiciën van de K.N.A.C. ge-
organiseerd door de N.A.V. (Nederl.
Autorensport vereniging) en boven-
dien een gecombineerde dag van
K.N.A.C. en K.NJVI.V.. die vermoe-
•delijk zal bestaan uit Nationale
Sportwagenraces en Juniorenmotor-
races cp 25 Juli.

Wanneer het circuit aan alle
eisen zal voldoen en het circuit
door K.N.A.C. en K.N.M.V. zal 'zijn
goedgekeurd, %vordt het volgende
programma voor seizoen 1954. in
overleg met deze instanties en de
Nationale wielren-unie uitgevoerd:

Autc-sprints R.A.C. West. No. 6,
11 April; "Eindproef Tulpenrallye
K.-A..C. West 30 April; Internationale
motorraces KJSLM.V. 16 Mei: Grote
prijs "v.TJecTe'rland K.TST.A.C. 7 Juni;
Nationale Sportwagenraces N.A.V.
4 Juli; Ned. Amateurkampioen-
schappen wielrennen 11 Juli: Ge-
ccmbineerde dag KNAC en KNMV
25 Juli; Nationale Sportwagenraces
N.A.V. 22 Augustus; Autosprints
E.A.C. West No. 7. 4 September;
Verschillende clubkampioenschap-

Zandvoort bestaat 65O jaar
In een oude ..Blafferd" van het

klccster te Egmond. daterend van
1120, staat het volgende geschre-
ven: „Frater Godefridius dedit. pro
anima matris. sua terram juxta
Santfort". Vertaald luidt dit
.Broeder Godfried gaf, voor de ziel
van zijn moeder, zijn land nabij
Zandvoort". Het is de eerste maal
dat Zandvcort in oude kronieken
wordt genoemd, al vinden we de
naam Bentveld reeds vermeld in
het jaar 960, onder de goederen
van Sint Maarten te Utrecht.

Is het bij grote steden al zéér
moeilijk, de juiste tijd te bepalen,
waarop de eerste mensen zich er
vestigden, véél lastiger wordt dit
nog, wanneer men met kleinere
plaatsen te doen heeft.

In verband met het al vroeg
dicht bevolkte Kennemerland. waar
Willebrord reeds vóór 700 preekte
en kapellen stichtte, burchten en
kloosters verrezen, waar de vissers
hun vangsten konden verkopen,
mag worden aangenomen, dat
Zandvoort al héél vroeg bestaan
heeft, doch met zekerheid weet men
dienaangaande niets.

Die zekerheid omtrent Zandvoorts
bestaan komt pas in het jaar 1304.
het jaar. dat Witte van Haemstede.
de natuurlijke zoon van Floris V,
uit Zeeland, v/aar hij een kasteel
op het eiland Schouwen bezat, naar
Holland kwam en de Vlamingen, die
Holland hadden veroverd, verdreef.
Een oude kroniek verhaalt het ons
als volgt:

,.Heer Witte van Haemstede quam
uit Zierikzee met eenen hoeckboot
ende seylde butenomme ende quam
an tot Santvoerd ende quam bin-
nen Haerlem. Daer vielen hem bij
do Carmelaers (Kennemers) alle,
ende hij ontwant sijnen standaert
met een blauwen bastoene. Doe
liepen sij alle, man ende wijf:
„Godt hebts danc, die ons dit bloet
van Hollant heeft toegesant" ende
toghen allen mit hem uit ende slc2-
gon die Vlamingen ende verjaech-
den se tot Leyden toe".

•De grote slag, die toen geleverd
werd had plaats bij het Manpad,
waar de naald nog heden ten dage
aan deze gebeurtenis herinnert.

Van dit jaar 1304 a£ is de ge-

schiedenis
Zandvcort
eeuwen dcor te volgen met
interessante bijzonderheden.

en ontwikkeling
vrij nauwkeurig

van
alle
vele
Als

jaar van definitief ontstaan van de
tegenwoordige badplaats wordt dan
ook algemeen het jaar 1304 aange-
nomen.

Zandvoort bestaat dus dit jaar
officieel 650 jaar, een feit, dat ver-
schillende inwoners niet onopge-
merkt is voorbijgegaan en zelfs
ontving het gemeentebestuur reeds
een \-erzoek, om hieraan zo moge-
lijk dit jaar door een nog nader
vast te stellen herdenkings-pro-
gramma, aandacht te schenken.

Het gemeentebestuur heeft de
zaak om nadere 'uitwerking in han-
den gegeven van- stichting „Touring
Zandvoort'' om te onderzoeken, wat
in deze kan worden gedaan. Aan-
genomen moet echter worden, dat
dit jaar van een officiële herden-
kmg weinig zal kunnen komen.
Naar men ons verzekerde, vragen
zovele belangrijke zaken de ko-
mende maanden de aandacht, dat
de tijd van voorbereiding voor het
organiseren van herdenkings-eve-
nementen te kort moet worden ge-
acht. De kwestie van het circuit, het
gouden jubileum van de gymnas-
tiekvereniging ..O.S.S." en de daar-
aan verbonden feestelijkheden wer-
den eveneens in dit verband ge-
noemd. Men achtte een eventuele
herdenking, die grondige voorbe-
reiding vereist, méér verantwoord
in de loop van het volgend jaar,
indien althans algemeen de wens
zou bestaan, hieraan aandacht te
gaan besteden.

Wat particulier initiatief in deze
nog zal bereiken, zal moeten wor-
dèn afgewacht, doch de wederop-
bouw van de badplaats en de daar-
aan verbonden arbeid vraagt zó-
zeer de .aandacht, terw ijl de voor-
bereidirig voor' het komende seizoen
eveneens al weer gaande is. dat dit
jaar een herdenking wegens een te
korte tijd van voorbereiding wel
verstek zal laten gaan. Wat 1955 in
dit verband zal brengen, zal straks
moeten blijken. Het lijkt er in elk
geval wel op. dat men dit belang-
rijk historische feit in geen geval
onopgemerkt wil laten voorbijgaan. '

pen wielrennen in Sept. en Oct.
Bovendien worden momenteel

onderhandelingen gevoerd, om het
garantiebedrag te verkrijgen, dat
ncdig is, om de aanvang van de
Tour de France. na de start te
Amsterdam, dcor Zandvoort en
over het circuit te leiden. Wanneer
dit zou lukken, en de kans daarop
is niet gei ing. zal een belangrijk
evenement nog aan de indrukwek-
kende lijst worden toegevoegd.

Naast dit alles zal de raad pp 19
cf 26 Januari tevens de beslissing
worden gevraagd over de bouw van
een restauratie-gelegenheid cp bet
circuit, waaraan zo grote behoefte
is. Op voor de gemeente zéér aan-
tiekkelijke voorwaarden zal n.1. met
belangrijke particuliere steun deze
restauiatie kunnen verrijzen, die
een belangrijke aanwinst vc-cr het
circuit zou betekenen. De raad komt
dus wel voor zéér belangrijke be-
slissingen te staan en van harte
hopen wij. dat in deze het gezond
verstand zal zegevieren. K.

Firefiy neergestort
bij het Circuit

Bij de Oostelijke toegangstunnel
naar het circuit liggen op een hoge
duintop de verwrongen motor en
het landingsgestel van de Wcens-
dagmiddag omstreeks 4 uur neer-
gestorte Firefiy. bestuurd door de
luitenant ter zee vlieger 3e klasse
J. Timmer uit Katwijk, dif% ver-
mcedelijk door het laaghf-ngend
wolkendek uit de koers geraakte,
gebrek aan brandstof kreeg en
trachtte een noodlanding te maken
OF de nieuwe sportveideri. ^^ ür-
nen het circuit zijn aangelegd. Het
toestel, dat volgens enkele oog-
getuigen, zéér laag over de Corcdex
fabrieken scheerde, maakte typisch
sputterende geluiden, kwam in
aanraking met de dennen op de
duinen, waarvan de toppen werden
afgerukt en kwakte neer op de
duintcp. waarna het in stukken
brak. Ccckpit en een gedeelte va.i
de_ romp kwamen terecht op de
duinhelling, her en derwaarts lagen
over grote afstand delen van het
vliegtuig verspreid en bij onze aan-
kcmst cp het terrein van de ramp.
vrijwel direct na het ongeval, trof-
fen wij de hevig bloedende piloot
naast de bestuurdersplaats aan.

.Brandweer en politie kwamen toe-
Sesneld met schuimblusapparaten
en óók Zandvoorts burgemeester,
in gezelschap van de wethouder
van publieke werken, de heer W.
v.d. Werff. waren al spoedig op de
plaats van het ongeluk aanwezig.
Dr. A.J. van der Meer en Dr. C.F.
M. Robbers verleenden het slacht-
offer de eerste hulp .waarbij ern-
stige verwondingen werden vast-
gesteld.

Per ziekenauto werd de piloot
naar de Mariastichting overge-
tracht, waar ziin tcestand aanvan-
kelijk naar omstandigheden redelijk
werd genoemd. De dokteren hadden
echter vastgesteld dat een schedel-
bnsisfractuur. een verbrijzeld lin-
keronderbeen. een gebroken Hnker-
knie en vermoedelijk een wervel-
fractuur geen cptimisme over de
toestand van de zwaargewonde
rechtvaardigden.

Waarschijnlijk is de piloot door
de val uit de cockpit geslingerd,
de geheel gebroken glazen overkap-
ping. met blced besmeurd, w-ijst in
deze richting.

Het toestel, op weg naar de Karel
Doorman maakte deel uit van een
cskadei- van vier vliegtuigen, waar-
van er twee een geslaagde landing
maakten op Schiphol, terwijl een
derde bij de Cruqius een geslaagde
noodlanding maakte, alle toestellen
werden daartoe genoodzaakt door
benzinegebrek.

Het tragisch ongeval veroorzaakte
in Zandvcort een begrijpelijke con-
sternatie.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Jan. berijdbaar
17 2.0Ü 9.00 14.20 21.30 6.00-12.30
18 2.55 10.00 15.12 22.00 7.00-13.Ou
19 3.45 10.30 15.08 23.00 7.30-14.00
20 4.27 11.30 16.38 23.30 8.30-15.00
21 5.05 12.00 17.16 -.30 9.00-15.30

5.42 12.30 17.53 1.00 9.30-16.00
23 6.17 13.30 18.26 1.30 10.30-16.30
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

TUD
O tijd jij gaat voorbij
voor wij het weten,
wat je hebt vastgelegd
wordt snel vergeten.

Jij tijd, hebt geen geduld
even te wachten.
Jouw vaart gaat brandend snel
door de gedachten.

En grijpen wij terug
naar dat we ontvingen.
Ben jij ons reeds voorbij,
zijn 't herinneringen . . .

Ria Draak-Groenveld.

Stichting Zandvoortse
Middenstandsbelangen

De onlangs opgerichte stichting
Zandvcortse middenstandsbelangen,
opgericht met het' doel meerdere
activiteit onder Zandvoorts winkel-
stand te cntplcoien, zet vaart achter
haar plannen.

Na besprekingen met de heer
Bouwes is in de loop van Dinsdag
j.l. de definitieve beslissing geval-
ien voor het houden van een grote
expositie in hotel Bouwes op 30 en
31 Maart en l April.

Voor eind Juli. begin Augustus
treft men voorbereidingen voor een
uitgebreide sho\v die genoemd zal
worden ..Parijs in Zandvcort". Deze
shcw zal alles overtreffen, wat tot
nu toe op dit gebied in Zandvoort
werd georganiseerd en daar hier-
voor geen geschikt gebouw in de
badplaats aanwezig is, zal men
waarschijnlijk overgaan tct het
huren van een enorme tent, zoals
Zandvoort die al meer gekend

-heeft. ».£. • cïe ;-=ntt waarin in 1947
..Au Paradis"' amusement aan gas-
ten en inwoners bracht. Plannen
worden uitgewerkt voer de viering
van het Sint Nicclaasfeest in 1954,
teiwijl men de zo geslaagde Kerst-
show 1953 dir jaar op véél groter
schaal wil herhalen

De activiteit van de nieuwe ver-
eniging heeft blijkbaar óók andere
veiemgingen op dit gebied wakker
geschud, want zowel Zandvcortse
Handelsvereniging als Haltestraat-
viieniging treffen voorbereidingen
vcor winkel-acties en seizoen-eve-
nementen. Dat kan wat worden dit
jaar in Zandvoort!

Haltestraatvereniging
De Haltestraatvereniging kwam in
vergadering bijeen en bence.mde in
de plaats van de heer .P. .Schaap,
die als voorzitter bedankte, doch
lid van het bestuur bleef, de heer
JM. AI. J. van Seggelen tot voorzitter.
De heer G,\Gertenbach werd.' als
nieuw bestuurslid gekozen, i ,_

De contributie \verd vasjtjZEsteld
op ƒ!.— per week met 'algemene
stemmen, waardoor de inkomsten-
belangrijk werden vermeerderd en
zich grotere mogelijkheden openen
tct acties voor deze winkelstraat.
. In de vergadering van 4 Februari

a.s. rullen hiervoor nadere plannen
worden onthuld, die in de daaraan
voorafgaande tijd een onderwerp
van bespreking in hit bestuur zul-
len gaan uitmaken.

BURGERLIJKE STAND
1 8—14 Januari 1954.

Geboren: Joseph Léon. zoen van
J. Mandaat en E. de Leeuwe: Hen-
drik Jan. zoon van J. W. van der
Werff en L. Verspui]: Anette. doch-
ter van A. J. Koper en E.A Vcssen.

Ondertrouwd: C.A. van der Raad
en F. W. de la Chambre:

Getrouwd: X. Ealledux en H
Kappelhcf; C. P. van Dam en M.P.
Vossen; V. C. Paap en M.J. Terol.

Overleden: V Schaap, oud 75 jr..
echtg. van W. Weber:" \V. J. van
Keeien cud 63 jr.. weduwe van P.
Saaf: P. van der SIuijs. oud 70 jr.,
echtg. vjn C. G. Felix.

Spreekuur burgemeester
De burgemeester van Zandvoort

rr.l cp Woensdag '20 Jan. a.s. geen
spreekuur houden.

STOFZUIGERS: Excelsior /120,-
;135 /139 /155: Ruton /135 /153.
Holland Electro ''135 /'145 ./155.
Hoover ./85 /175 ./'230.
Vraagt cn:e prettige betaling!

Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974



,,De Koffiemolen1

Er is een tijd geweest, dat de
toneelvereniging „Phoenix" be-
hoorde tot de toonaangevende
amateur-toneelverenigingen in de
badplaats. Een tijd, dat de jaarlijkse
nieuwjaarsrevue „De Koffiemolen''
eerst in „Groot Badhuis", later in
theater „Monopole" en „Zomerlust"
één der evenementen was, waar-
naar veler belangstelling uitging.
Met één slag heeft „Phoenix" door
deze „koffiemolen" in ere te her-
stellen, na enkele jaren dat de ver-
eniging vele moeilijkheden moest
overwinnen, door een voortreffe-
lijke cabaret-revue „De hele wereld
is een poppenkast", Zaterdagavond
onder zéér grote belangstelling in
gebouw „Zomerlust" opgevoerd,
opnieuw veler aandacht op zich
gevestigd.

Kennelijk had men hier alle
krachten saamgebundeld, terug-
gegrepen op de vroegere regisseur
de heer George Kiefer en het bijna
voltallige jeugdtoneel ingeschakeld,
cm met een enorme krachts-inspan-
ning, waarvoor kosten noch moeite
gespaard werden, Zandvoort te
laten zien, dat „Phoenix" nog steeds
— wanneer men dat wil — tot
buitengewone dingen in staat is.

Hierin is men ten volle geslaagd,
want voor dit hard en ernstig
•werkende en met de beste voor-
nemens bezielde ensemble van ruim
25 personen, schreef en compo-
neerde de auteur-pianist S. Orge-
list, beter bekend als Leslie Davis,
deze voortreffelijke, specifiek Zand-
voortse cabaret-revue, logisch en
verantwoord van opzet, met vele
veriassende vondsten en een keur
van prettige melodieën.

Een weelde aan costuums, ge-
leverd door de Nationale revue
Bob Peters en deels vervaardigd
door de leden; prachtig decor-
schilderwerk van de schilderes Ria
Karstens, decors uitgevoerd door
de fa. van Sluisdam en ontworpen
door regisseur G. Kiefer, vervol-
maakten dit geheel en zo voerde
deze kostelijke revue in de loop
van de avond naar de climax, de
groot opgezette finale „Oud en
Nieuw Zandvoort".

Wilt ge hoogtepunten in deze
revue? Er waren er vele! Het ballet
„Limelight" met het voortreffelijke
ballet, gedanst door Jeannette de
Zwarte, Joke Dabroek en Fietje
Notterman, ingestudeerd door mevr.
Orgelist-de Groot. Het sterk tot de
verbeelding sprekende „Afscheid
op het perron", een kostelijk staal-
tje van kleinkunst van Fietje Not-
terman en Bob Goudsmit; de
prachtige „Ballade van een molen",
uitstekend gezongen door Nettie
Notterman, waarbij het meesterlijk
uitgevoerde décorwerk zéér opviel;
en dan o.i. hét hoogtepunt van de
avond de indrukwekkende „over-
peinzing bij de reddingboot", met
ontroerende declamatie van Mevr.
Henny Kiewiet als Zeeuwse boerin,
waarbij het werk van de Zand-
voortse reddingboot bij de storm-
ramp van l Febr. werd herdacht.

Uitstekend dwaalden door dit
bonte spel van toneel, dans en zang
Jan Klaassen (Torn van Bruines-
sen) en Katrijn (Mevr.Ludy Weber)
die een actuele „Thomasvaer en
Pieternel" brachten, waarbij men
zich, wat het circuit en de kwestie
Duitse gasten betreft, echter wel
wat té eenzijdig uitliet.

Het onzekere begin, ,een af en
toe weifelen dat zich in het eerste
deel deed gelden, een merkbaar
gevolg van zenuwachtigheid, waar-
van men zich echter na de pauze

glansrijk herstelde en óók het op-
trcden van de jeugdige Zandvoorlse
goochelaar A. Hendriks, voortref-
felijk ingelast als „Mystica", hoe
buitengewoon, geslaagd ook op
zichzelf, doch niet passend in het
geheel, kon de totaalindruk niet
veranderen, dat „Phoenix" met deze
nieuwjaarsrevue iets zéér bijzon-
ders heeft gebracht, waarmede in
de eerste plaats de auteur-compo-
nist Leslie Davis dient te worden
gelukgewenst. Ook zijn fraaie be-
geleiding aan de piano, verdient
alle lof. Daarnaast heeft George
Kiefer met zijn knappe regie alle
mogelijkheden ten volle weten uit
te buiten. Een extra woord van lof
mag daarbij de fa. Penaat voor de
fraaie lichteffecten niet worden
onthouden.

Een gezellig bal met muziek o.l.v.
Henny Hildering besloot deze avond
die o.a. werd bijgewoond door de
korpschef van politie, de heer H.P.
Huijsman.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Het afgelopen weekend werd
•niet gevoetbald.

De voetbal bleef j.I. Zaterdag en
Zondag opgeborgen. Tengevolge
van sneeuw en vorst werden alle
wedstrijden in het afgelopen week-
end zowel door de K.N.V.B. als
door de H.V.B, afgelast. Het pro-
gramma is in zijn geheel opgescho-
ven en luidt:
Programma voor Zondag 17 Jan.:

Zandv.m. 1-T.Y.B.B. 2.30 u.
Hillegora 2-Zandv.m. 2 10.30 u.
D.C.O. 2-Zandv.m. 3 9.45 u.
Zandv.m. 4-HilIegom 3 9.45 u.
BS.M. 3-Zandv.m. 5 12 u.
Zandv.m. 6-O.Qezellen 4 12 u.
Zandv-m. 7-T.Y.B.B. 8 12 u.
Zandv.m. jun. a-R.C.H, b 9.45 u.

Programma voor Zaterdag 16 Jan.:
P.V.F. 1-Zandv.m. l 2.45 u.
Zandv.m. 2-IJmuiden 4 2.30 u.
Haarlem a-Zandvm. adsp. a 3 u.
D.C.O. a-Zandv.m. adsp. b 3 u.
Zandv.m. adsp. C-R.C..H g 2.30 u.

KOU-KOORTS-GRIEP
SANAPIRIN (Mijnhardt) veelvoudï-
ge geneeskracht door veelvoudige
samenstelling. P.-ii» per koker 90 en 50 et

Zondagsdienst: doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. B. ENTZINGER,
Brederodestraat l, Telefoon 2181.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters
Men ffelieve hiervan alleen gebruik
te maken bij noodeevallen van
Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandae-
moreen 8 uur:
A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, Tel. 282G.

Een belangrijk evenement
Op Donderdag 21 Jan. a.s. zal hel

c.a. 70 musici omvattende Noord-
hollands Fhilharmonisch Orkes
(voormalig H.O.V.) in theater Mo
nopole een concert geven, onder lei-
ding van Toon Verhey met als solisi
de begaafde fluitist Marius Ruysink.
Het programma vermeldt 3 werken.

Begonnen wordt met de Oxford
Symphcnie van Joseph Haydn, di<
werd gecomponeerd in 1788, maar
eerst ter gelegenheid van Haydn tol
Dr., in 1791 te Oxford werd uitge-
gevoerd.

In Haydn's werken vinden we
overheersend vrolijke, zelfs uitge-
laten stemmingen, waaraan nog
meej; relief "wordt gegeven door
korte 'weemoedige passages, die
schijnbaar de helle stemming ver-
duisteren. Zo ook in de Oxford-
Symphonie.

Daarna volgt het fluitconcert van
W. A. Mozart in D gr. terts. Solist
is Marius Rui'sink.

Van de vier fluitconcerten, die
Mozart in totaal geschreven heeft,
is dit in D-Dur ongetwijfeld het be-
langrijkste. De solo-partij is op zeer
delicate wijze behandeld, naar oud-
Italiaanse wijze worden de soli als
regel alleen door de violen begeleid.
In het beminnelijke Andante worden
hobo's en hoorns slechts spaarzaam
aangewend, in het laatste (Rondo)
deel maakt Mozart hier echter een
kostelijk gebruik van en weet er
verrassende effecten te bereiken.

Na de pauze zal de „zevende" van
Beethoven worden uitgevoerd. In
het symphonisch oeuvre van Beet-
hoven neemt de zevende symphonie
een bijzondere plaats in. Overzien
wij het gehele werk, dan vormt de
streng doorgevoerde rhythmiek hier-
van wel de belangrijkste factor: niet
alleen ligt aan elk deel apart een
kernachtige rhytme ten grondslag,
doch zelfs vormen de delen onder-
ling een, hogere eenheid. Ook het
melodisch materiaal is van dehoog-
ite eenvoud.

Inderdaad, een programma van
uitsluitend z.g. klassieke muziek,
maar een programma van uitstekend
gehalte, dat ook de niet-geschoolde
luisteraar beslist zal boeien en be-
koren.

Bovendien ontvangt elke bezoeker
!ster) een zeer uitgebreid toelich-
tend programma, opdat men van
„horen" tot „luisteren" komt.

Z.H.V. bijeen
De Zandv. Handelsvereniging

kwam Donderdagavond in hotel
Keur in openbare vergadering bij-
een. Er was een zéér grote opkomst.

De voorzitter, de heer M. Weber
sprak de beste wensen uit voor alle
leden in het nieuw begonnen jaar,
waarna hij mededeelde, dat de
nieuwe propaganda-film dit voor-
jaar nog niet kan worden gedraaid,
omdat de daarvoor benodigde fi-
nanciën nog niet bijeen zijn. Men
zal daarom met oude films de ko-
mende maanden naar vele plaatsen
in West-Duitsland trekken. Er is
thans een zéér nauwe samenwer-
king met stichting „Touring Zand-
voort", waarvan het bestuur zich
bereid verklaarde, een bedrag van
ƒ250.- beschikbaar te stellen voor
vertoning van de films in het bui-
lenland. Bovendien zal deze stich-
ting ƒ1.000.- uittrekken, om geza-
mcnlijk mol de Handelsvereniging
in vele West-Duitse dagbladen pro-

paganda voor Zandvoort te maken
door middel van advertentie's,
foto's en artikelen.

Wat het komende seizoen betreft,
zal men trachten, dit zoveel moge-
lijk te rekken, door het vroeger te
laten aanvangen en de maand Sep-
tember erbij te voegen. Tenslotte
stelt spreker voor, uit het reserve-
fonds der vereniging een bedrag
van ƒ250.- voor de door hem ge-
noemde propaganda uit te trekken.

De fa. Anth. Bakels N.V. ver-
toonde hierna de ,door haar in vroe-
ger jaren opgenomen, films, die de
komende maanden in West-Duits-
land zullen worden vertoond. Hoe-
wel deze rolprenten fraaie en boei-
ende opnamen toonden, bleken zij
ever het algemeen wel sterk ver-
ouderd, zodat wij ons met verba-
ring hebben afgevraagd, hoe men
met dergelijke films een waardevol
beeld van de badplaats kan tonen.

Na de vertoning van de films
werd de agenda afgewerkt, waar-
mede om half elf werd aangev.an-
gen. Besloten werd, voor het voe-
ren van diverse "winkel-acties, in
1954 een commissie van 7 personen
te benoemen, gekozen werden de
H.H.: F. van Herwijnen, B. Kort-
hcff; C. Kuijper en L. de Leeuw.
De drie overigen, die niet ter ver-
gadering aanwezig waren, zullen
worden aangezocht.

Een suggestie, om de profiteurs,
die wél de profijten van de seizoen-
verlichting medemaken, doch daar-
aan niet wensen bij te dragen, als-
neg te verzoeken hun oncollegiale
houding te herzien, werd door het
bestuur overgenomen.

Jhr. Dr. J. C. Mollerus, die 11
Februari een lezing zal komen
houden in hotel Keur, zal op spe-
ciaal verzoek van de leden worden
verzocht, zijn causerie met licht-
beelden te houden over de door
hem gemaakte reis naar Nigeria en
de goudkust in 1953.

Het voorstel om ƒ250.- uit het
reservefonds te bestemmen voor
propaganda-doeleinden, werd in
handen van het bestuur gesteld,
tveneens de suggestie van één de;
leden, om een wekelijkse adver
tentiecampagne in de beide plaat-
selijke bladen in 1954, ter stimu
lering van het kopen in de plaats
van inwoning, te gaan aanvangen.
Op de eerstvolgende ledenvergade^
ring zal het bestuur hierover me
een definitief voorstel komen.

Mc! Thijm en Honing

_^ Verzachtend
Kinder^"* Losmakend

Hoestsiroop

onregelmatige
stoelgang.

Vlug, zacht en pijnloos werken
Mljnhardt's Laxeerlableiien 65 et.

Gezinsvoorlichting
De commissie voor huishoudelijk

en gezinsvoorlichting organiseert in
het tweede deel van dit wintersei-
zoen wederom een" aantal belang-
rijke cursussen, waarover U in de
advertentie in dit blad bijzonder-
heden kunt lezen.

De kookcursus van 4 lessen, door
Mej. A. Frenie, levert steeds op-
nieuw een groot aantal deelneem-
sters op, daarom, werd opnieuw een
cursus van 4 lesavonden georgani-
seerd. Hoewel men deze apart kan
bezoeken, zou de commissie het
toch wel zéér op prijs stellen, wan-
neer men intekende voor de ge-
hele cursus. Het bedrag, (totaal één
gulden) zal toch wel geen bezwaar
zijn. Wij maakten enkele malen
zo'n lesavond mee en verzekeren U,
dat het uitermate leerzaam, gezellig
en interessant is. De nieuwe naai-
cursus van Mej. Pierlot, zal 8 les-
sen omvatten, 4 op Woensdagmor-
gen, daarna 4 op Dinsdagavond.
Ook voor deze cursus bestaat steeds
grote belangstelling. Wacht Udaar-
om niet tot het laatste ogenblik met
aanmelden, er zou wel eens geen
plaats meer kunnen zijn. Mevrouw
A. Blaauboer, Haltestraat 46 ver-
strekt gaarne alle gewenste inlich-
tingen.

Schaakniauws
Donderdagavond is de bondswed-

strijd Zandvoort l - „'t Schouwtje"
gespeeld, waarvan, onderstaand de
uitslagen:

Porrenga-Schwemle- 1-0
Kop-Pachter 0-1
F. de Jong-de Visser 1-0
J. Termes-Aalpol 1-0
v.d. Brom-Westenberg 1/2-1/2
Verhaert-Preusterink 0-1
Kappelhof-Rammelt J-O
Janssen-Mulder 1-0
P. Termes-Macherij 1/2-1/2-
Bais-Lous 1-0
De einduitslag werd hiermede 7-5

oor Zandvoort, waardoor onze ploeg
de kans heeft behouden met l of 2
andere clubs gelijk aan de kop te
eindigen. Zandvoort heeft n.l. een
uitstekende kans de laatste te spelen
wedstrijd te winnen, ,zodat het dan
•erder van de andere clubs afhangt,

of onze ploeg inderdaad de top weet
';e bereiken; in dat geval zullen be~
ilissingswedstrijden moeten worden
Sespeeld. - Voor de onderling

competitie werden nog gespeeld:
van Keulen-Roskam 0-1
Weber-Eldering 1-0

.J.C. Zandvoort
Dinsdag werd de 2e ronde voor

iet maandelijkse kampioenschap
gespeeld. Er was weer een hele
/ernndering in de stand. 1. Boom;
1. P. Schijff; 3. H. v.d. Mcij; 4. D.
/isscr Jr. Sluiting inschrijving van
iet tournooi om de Woudman-bcker
.5 Januari. Brieven secr. A. Ottho,
Stationsstraat 19.

Ouderavond U.L.O. school
De ouder-commissie van de Wim

Gertenbachschbol voor U.L.O. be-
legt een. ouderavond op Maandag
25 Januari jnf hotel Keur, 's avonds
precies 8 uur. De Zandvoortse
beeldhouwer, de heer A.de Brouwer
zal hier spreken over een nog nader
bekend te maken onderwerp. Er
zal voor de ouders gelegenheid zijn,
over het werk van hun kinderen
met de leraren te spreken.

Ned- Chr. Vrouwenbond
De afdeling Zandvoort van de

N.C.V.B. hoopt Vrijdag 22 Jamferi
a.s. des avonds 8 uur haar maande-
lijkse bijeenkomst te houden in de
nieuwe consistorie der Ned. Herv.
Kerk. De heer H. P. Huijsman,
hoofd-inspecteur van politie, alhier,
zal dan spreken over: „Jeugdcrirni-
naliteit" Belangstellenden zijn har-
telijk welkom.

Restauratie kerktoren
In de raadsvergadering van

Dinsdagavond a.s. zal een voorstel
van B. en W. ter tafel komen, een
crediet van ƒ81.717.- beschikbaar te
stellen voor- restauratie van de
toren der Ned. Herv. Kerk. 40 pet.
van dit bedrag zal door Rijksmonu-
mentenzorg worden vergoed en 15
pet. door Prov. Staten, zodat uit-
eindelijk een bedrag van ƒ37.157.-
ten laste van de gemeente Zand-
voort zal komen.

Jaarverslag Wit-Gele-Kruis
Huisbezoeken gemaakt 4645; patien-
ten verpleegd 319; kraamvrouwen
verpleegd 17; doktoren geassisteerd
12 x; laatste hulp verleend 13 x;
t.b.c.-gezinnen bezocht 148; artike-
len uitgeleend 410 stuks.

Van dak gevallen
De Zandv. schilder P. D. viel he-

denmorgen bij het verrichten van
schilderwerk aan hotel De Schelp
van het ongeveer 4 M. hoge dak.

Dr. Entzinger en Dr. Robbers ver-
leenden de eerste hulp, constateerden
een zware hersenschudding, verwon-
dingen aan de hand en lietern hern
naar de Mariastichting te Haarlem
overbrengen.

Kienavond
Zondag 24 Januari a.s. hoopt T.Z.B,
in hei patronaatsgebouw een kien-
avond te houden met gelegenheid
tot een dansje. Deze avond is alleen
toegankelijk voor, donateurs en in-
troducé's boven 16 jaar. Men ver-
wacht een .zeer, grote opkomst en

{"begint precies dm half negen.

R.K.S-V. The Zandvoort Boys
A.s Zondag Z uur:

T.Z.B--Geel Wit
Zaterdagmiddag 3 uur:

T.Z.B. S-O.G.B.

Geslaagd l
De heer Jan.Smit te Zandvoort

slaagde voor het Patroons-examen
in het garage-bedrijf. Onze harte-

Godsdienstoeieningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. v.m. 10 uur:
Ds. A. de Ruiter

Catech. Zondag 36 en 37.
5 uur: Dezelfde.

NED. HERV. KERK
Zondag a.s. vm. 9.30 uur Jeugdkapel

Spr. Drs. J. L. Feijteix.
v.m. 10.30 uur:

Ds. G. R. Oldeman,
Bediening H.Avondmaal,

7 uur: Ds. C. de Ru
H. Avondmaal en dankzegging.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. A. v. Biemen van Bentveld.

7 uur: Ds. J.C.G. Fischer _
Jeugdpredt. te A'dam, Jeugddienst.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdagavond 8 uur samenkomst
in „Ons Huis", Dorpsplein.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 7-8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen om. 7 en

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Millïoenen dames
zeggeö: Vooj de handen niets
b e t e f d a q 'W. A.M E A-.GE l E I

Ernstig auto-ongeluk
De familie d.B. uit Aerdenhout,

die tezamen met de familie van D.
uit Zandvoort, Dinsdagavond een
feestje in de woning van eerstge-
noemden hadden gehouden, wilden
na afloop in Zandvoort nog wat
gaan nafuiven. Men startte met
twee auto's. Ter hoogte van de
manege aan de Zandvoortselaan
raakte de heer de B., de bestuurder
van de eerste auto, omstreeks 2 uur
s' nachts, de macht over het stuur
kwijt, reed in. volle vaart tegen een
lichtmast, die in drie stukken
knapte, vloog vervolgens tegen een
boom, waarna de splinternieuwe
wagen, die op Oudejaarsdag voor
het eerst werd "gebruikt, midden op
de rijweg terecht kwam. De achter
hem rijdende, heer v.L. kon de
wagen niet meer ontwijken, en reed
in volle vaart op dit voertuig,
waarvan slechts een totaal ver-
nield wrak overbleef. Ook de tweede
auto werd zéér zwaar beschadigd.

De politie was spoedig ter plaatse,
evenals de korpschef, die ons ver-
telde, nog niet veel een dergelijke
ravage te hebben aanschouwd. De
heer ïïuijsman noemde het een
groot wonder, dat bij dit ongeval
^ n doden te betreuren waren.
Toch waren de gevolgen nog ern-
stig genoeg. Alle inzitttenden liepen
meer of minder ernstige verwon-
dingen op, doch bij allen bleek
_;een levensgevaar aanwezig. Dr.
A. J. van der Meer had ruim twee
uur nodig om te hechten, te kram-
men en te verbinden. Mevr. de B.
werd met wonden over het gehele
ichaam en o.a. een gespleten kin
ipgenotnen in, de Maria-stichting,

daarheen werd óók de heer v. L.
/ervoerd, die o.m. een gescheurde
,ong had opgelopen. De heer de B.
iracht de nacht op hot politiebureau

door en werd na verhoor weer vrij-
elalen. De preciese oorzaak van

iet ernstige ongeval wordt door de
)olitie onderzocht. Drankgebruik
verd vastgesteld.

Duiventil
De duiventil, waarom wij in ons

vorig nummer vroegen ten bate van
de patientjes in de Clara-stichting,
is gearriveerd. Twee jeugdige kna-
pen, wonende aan de Zandvoortse-
laan, verrijkten zuster Hendriks
met een prachtig hok met aange-
bouwde ren. De daad van deze
jongens dient zeker met ere te
werden vermeld! Patiënten en per-
soneel van de Clarastichting zijn
dolgelukkig met dit geschenk. Ook
van andere zijden kwamen nog
enkele aanbiedingen binnen, doch
daarvan behoefde toen geen gebruik
meer te worden gemaakt.

Humanistisch Verbond
Na de drukbezochte en zeer ge-

animeerde besloten bijeenkomst op
8 Januari, waar de heer S. Duinker
een interessante inleiding hield over
het onderwerp „Het humanisme en
de haat", houdt de gemeenschap
Zandvoort van het Humanistisch.
Verbond haar tweede openbare ver-
gadering van dit seizoen Zaterdag-
avond a.s. in hotel Keur.

Ir. P. Schut uit Amersfoort zal
dan spreken over „Het wereldbeeld
van een humanist", een onderwerp,
dat zeker óók wel de belangstelling
van niet-humanisten zal trekken.

nstituut voor
Arbeidersontwikkeling
Verschillende omstandigheden heb-
ben ertoe geleid, dat de avond van
21 Januari, door het instituut voor
arbeidersontwikkeling te Zandvoort
vastgelegd in het winteravonden-
rogramma, moest worden uitge-

steld tot een nader te bepalen
datum. Het betreft hier de avond,
waar burgemeester Roelsema van
Hoogezand zou komen spreken over
het onderwerp: „Kunst en ' ge-
meente".

Nogmaals „De Koffiemolen"
Het grote succes, dat de toneel-

vereniging „Phoenix" Zaterdag-
avond j.I. geboekt heeft met de
opvoering van de revue „De hele
wereld is een poppenkast" en het
feit, dat zéér velen wegens plaats-
gebrek moesten worden teleurge-
steld, heeft ertoe geleid, d_at het
bestuur besloot, nog een reprise van
deze uitvoering te geven op Zater-
dag 16 Januari, wederom in „Zo-
merlust". Een besluit, dat wij van
harte toejuichen.

Voor de

Feestavonden
met BEROEPSARTISTEN

van de Zandv. Operettevereniging
op ZATERDAG 16 en 23 Januari '54
aanvang 8 uur in Theater Monopole
zijn nog
enkele kaarten verkrijgbaar

bij Magazijn:
„Het Wonder van Zandvoort" en
eventueel 's avonds aan de zaal.

NA AFLOOP BAL.

LET OP! LET OP!
A.Akersloot
Geeft de hoogste waarde
voor alles, "wat U kwijt

wilt zijn!
O.a.: lompen .. 30 et. p. kg.
Lood 75 et. p.K.g.
Geel koper 100 et. p.K.g.
Carton 3 et. p.K.g.
Tijdschriften, en

couranten 4 et. p.K.g.
Oude metalen, baden, gey-
sers, enz., tegen beurs-
prijzen,

BELT U EVEN 2 8 4 5 ?
Wij komen, direct!

A. Akersloot
SCHELPENPLEIN 7.

Pakhuis de gehele dag
geopend.



Zomer en winter geopend!
Open haardvuur - Klein Match Biljart

Met grote blijdschap en dankbaar-
heid geven wij kennis van de ge-
boorte van onze dochter

ANETTE.
A.|J. Koper.
E. A. Koper-Vossen.

Zandvoort, 9 Januari 1954.
Grote Krocht 20a.

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van ons
dochtertje

ENGELINA ALBERTHA.
J. H. Oonk.
G. A. Oonk-Kerkman.

Zandvoort, 10 Januari 1954.
Haltestraat 63.

Tijdelijk adres: Diaconessenhuis,
Haarlem.

Heden is plotseling van ons
heengegaan onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

Wilhelmina Jacoba
van Keeren

Weduwe van de Heer P. Saaf.
in de ouderdom van 63 jaar.
Zandvoort, 9 Januari 1954.
Grote Krocht 35 boven.

Uit aller naam:
P.H. van Zeben-van Keeren

De begrafenis heeft plaatsge-
vonden op Dinsdag 12 Januari
op de Algemene Begraaf plaats

te Zandvoort.

Op 11 Januari overleed on-
verwacht mijn geliefde Echt-
genote en onze zorgzame
Moeder

Wilhelmina Helena
Paulina Maria DUUFF

geb. FORTGENS
in de ouderdom van 64 jaar.

Zandvoort:
A. G. Duijff
C. M. Duijff
's-Gravenhage:
A. G. Duijff, arts.

Zandvoort, 15 Januari 1954.
Boulevard Paulus Loot 53.

Liever geen bezoek.
De verassing heeft heden in
het Crematorium te Velsen

plaatsgehad.

Waaraan kunt U het merken
dat Uw ogen. minder worden?
Als Uw ogen steken, moe worden,

rood-doorlopen;
Als U last hebt van hoofdpijn, ner-

veusiteit, duizeligheid, enz.
Als U een draad moeilijk meer door

het oog van een naald kunt
steken.

Als U de courant bij het lezen op
meer dan 30 c.m. van U af moet
houden.

Als U de lettertjes van het spoor-
boekje niet meer goed kunt on-
derscheiden.

Als U dikwijls een verkeerd tele-
foonnummer draait, omdat Ub.v.
een 3 voor een 8 hebt aangezien.

Als U de sleutel niet meer vlot in
het slot kunt steken.

Als goede vrienden U vragen,
waarom U hen op straat niet
meer wilde zien.

Als U deze letters niet meer zonder
moeite kunt lezen op een afstand
van 30 c.m.

Laat' omgaand. Uw ogen onder-
zoeken en draag zonodig een ver-
sterkende moderne bril van:

LOOMAN
HALTESTRAAT 58 - TELEF. 2174

Officiële korting- voor
Ziekenfondsleden,

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Kosteloze inenting
tegen pokken

Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken bekend, dat op
Zaterdag 23 Januari 1954, des na-
middags 3 uur, de gelegenheid zal
zijn opengesteld tot kosteloze inen-
ting of herinenting tegen pokken,
van hen die zich daartoe in het
Consultatie-bureau aan de Post-
straat alhier aanmelden.
Het verdient aanbeveling, behou-
dens bijzondere omstandigheden,
alleen kinderen beneden de leeftijd
van twee jaren te laten inenten.
Voorafgaande raadpleging van de
huisarts is gewenst. Verzocht wordt
trcuwboekjes van de ouders of
geboortebewijzen van de kinderen
mede te brengen.

ZANDVOORT, 14 Januari 1954.
Burgemeester en
Wethouders voornoemd,

De Burgemeester,
VAN FENEMA.
De Secretaris,
W. BOSMAN.

Uit onze grote sortering
KEMPINSKI WIJNE.N

'n pracht rode of witte
tafelwijn reeds vanaf ƒ2,15

KOPER's
Comestiblesbedrijf
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.

Raadsvergadering
Dinsdag 19 Jan. n.m. 8 uur.

Agenda:
1 Ingekomen stukken.
2 Voorstel tot wijziging van de

verordening betreffende de salarië-
ring van vakleerkrachten.

3 Idem tot benoeming van leden
der schoonheidscommissie.

4 Idem tot het verlenen van een
crediet ten behoeve van de inrich-
ting van een nieuwe afdeling ter
secretarie.

5 Alsvoren ten behoeve van de
aanschaffing van meubilair voor de
derde o.l. school.

6 Alsvoren ten behoeve van de
eerste aanschaffing van leer- en
hulpleermiddelen voor deze school.

7 Voorstel tot het verlenen van
medewerking aan het bestuur van
de Julianaschool tot het uitbreiden
enz. van de speelplaats bij die
school.

8 Idem tot het verlenen van sub-
sidie aan de ver. „Chr.Kweekschool
voor onderwijzeressen bij het kleu-
tercnderwijs" te Haarlem voor het
jaar 1953.

9 Idem tot wijziging van de stu-
diekostenregeling.

10 Idem tot het aangaan van een
gemeenschappelijke regeling met de
gemeente Haarlem, betreffende het
Middelbaar- en het Voorbereidend
Hoger Onderwijs.

11 Idem betreffende het sluiten
van een glasverzekering voor de
gemeentewoningen.

12 Idem tot het verlenen van een
renteloos voorschot aan de tennis-
club Zandvoort.

13 Idem tot overplaatsing van een
leerkracht bij het g.l.o..

14 Idem. tot het geven van namen
aan reeds aangelegde of ^nog aan te
leggen straten.

15 Idem tot het doen restaureren
van de toren bij de N.H. Kerk.

16 Idem tot het geven van een
naam aan de derde openbare lagere
school

17 Rondvraag.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels. - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Toneelvereniging Phoenix
Wegens enorm succes herhaling
op 16 Januari in Zomerlust van de

„Koffiemolen 1954"
Cabaret-Revue „De hele wereld i? een poppenkast"
Voorverkoop en plaatsbespreking Vrijdagavond van 20-21 uur
en Zaterdagmiddag van 15-16 uur aan de Cassa van Zomerlust.

AANVANG 20.15 UUR.
Toegangsprijs ƒ2,— plus ƒ0,10 bespreekgeld.

NA AFLOOP BAL.

Dames- Pu {yen O
kapsalon t U gC 11C
W. A. DONKERS
Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dam

OLIEPERMANENT
COMPLEET ƒ6,-.

Natuurlijke golven en
krullen, verbranden der
haren uitgesloten. De
allernieuwste modellen
1954. Prachtige kleur-
spoelingen. Alle kleuren
oolc voor grijs haar.

voor

rging

(Gedipl. Schoonheidsspecialiste).

Hogeweg 42 - Telef. 2313
MANICURE - PEDICURE - HOOGTEZON.

Oôd. cmter
Jumper

die 6oen ge-
accentueerde
jeugdige ft/n.

CUP Ai IEUGDBUSTE
CUP Bt NORMALE BOSTE OOM
CUP C: NORMALE BUSJS «BCOO
CUP Ds SORSEBUSi

In Zandvoort alleen verkrijgbaar bij:

NOOY
Speciale

BALANS KOOPJES
LAKENS 1-pers. .! NU 3.75
LAKENS, geborduurd NU 4.79
Prima SLOPEN 1.29-1.38
Flanellen Lakens, prima kwaliteit 4.95-3.98
Flanellen Dames Nachthemden NU 3.95
Flanellen Dames PYAMA's, vanaf 6.9O
THEEDOEKEN, prima kwaliteit NU 66 er.
Badstof Keukenhanddoeken .. NU 98 CT.
GROTE BADDOEKEN 98 CT.
PULLOVERS, vanaf 4.95
Prima SOKKENWOL, 100 gram

van 1,98 NU 1.58
JUMPERWOL, 100 gram NU 1.68

Wij hebben nog vele koopjes!!

DE WOLBAAL
Haltestraat 12 - Telef. 2O99

AUTOVERHUUR
met en zonder chauffeur.

RINKO's Autobedrijven
ORANJESTRAAT 2-12 - TELEF. 2424

Voor kwaliteit: Slagerij Burger!
Het is zo belangrijk. Alleen goed vlees heeft
die bijzonder fijne smaak. Bovendien is de voe-
dingswaarde van kwaliteits-vlees veel hoger!
DOOR ONZE GROTE OMZET zijn we in staat
toch lage prijzen te berekenen!
RUNDVLEES: VARKENSVLEES:

500 gr. 500 gr.
Doorr. R.lappen ƒ1,78 Filet ƒ2,25
Magere lappen . .ƒ1,98 Fricandeau ƒ1,98
Fijne Rib ƒ1,98 Lappen ƒ1,78

doorr. lappen .. ƒ1,50
GEHAKT h.o.h ƒ1,50 500 gr.

LAMSVLEES: KALFSVLEES
Lappen ƒ1,30 Carbonade ƒ0,99
Carbonade ƒ1,20 Lappen ƒ1,65
Bout ƒ1,75 Fricandeau ƒ2,30
WEEKEND-RECLAME: fï Q «f
100 gr. Ham en, 100 gr. Leverworst \J& ^* »•
Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN

HALTESTR. 5 - TELEF. 2994

Onze opruiming
wordt

geprolongeerd!!
Vanwege het grote succes gaan wij nog even
door met het opruimen van diverse artikelen!

HANDWEEFSTOF, 120 cm. br., zware
kwaliteit, mooie dessins van ƒ4,50 nu
ZWARE .DAMASTSTOF
120 cm. breed . van ƒ6,75 nu
ENGELSE CRETONNE, 130 cm. breed
buitengewoon frisse dessins v. ƒ5,75 nu
FLANELLEN LAKENS, zware kwaliteit

150 x 220 cm.
180 x 225 cm.

Flanellen DAMES NACHTHEMDEN
120 cm. lang

HEREN OVERHEMDEN, restanten
Daarbij zijn kwaliteiten

van ƒ8,- tot ƒ12,- nu
HEREN OVERHEMDEN, restanten
kwaliteiten van ƒ12,- tot ƒ18,- nu
HEREN DASSEN
variërend van ƒ2,95 tot ƒ3,95 nu

enz. enz.
PROFITEERT NU!

2.98

4.95

3.95

4.69
5.79

4.49

4.95

8.75

95 et

Een besparing
van vele guldens!

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 4O - Telef. 2087
Eens klant! Blijft klant!

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

De Echte Gemeente
van Christus

Dit onderwerp wordt vanavond
om 8 UUR in het

Hotel OOMSTEE
(ingang Dorpsplein, bij Ons Huis)
behandeld.

Onderwerp Zaterdagavond a.s. 8 uur

De Bijbelse Doop
Zondagavond 8 uur

Eenheid van Christenen
Geen colllecte. Kom!

Nederlandse Protestanten Bond
Afd. Zandvoort, Brugstraat 15.

Jeugddienst
Zondag 17 Januari, 's avonds 7 u.
Spreker: Ds. J.C. G. FISCHER

Jeugdpredikant te Amsterdam.

Noordhollands Philharmonisch Orkest

Theater Monopole - Donderdag 21 Januari, 8 u.

^^^fc Ikl f ^ ET EU™ onder auspiciën
W V* Hl W EL K l van 't Helm
Dirigent: Solist:
Toon Verhey Marius Ruysïnk

fluit.
PROGRAMMA: Oxford Symphonie, Haydn;
Fluitconcert, Mozart; 7de symphonie, Beethoven.
Kaartverkoop: bij Touring Zandvoort, kiosk
Raadhuisplein. Plaatsbespr.: Donderdag 21 Jan.
a.d. zaal van 11.30-12.30 u. Indien voorradig
kaartverkoop tijdens plaatsbespr. en 's avonds
a.d. zaal. ENTREE ƒ2- (b.i.).

Bij voldoende deelname groot gecostumeerd

Bal met Demascé
onder erkende leiding in

„ZOMERLUST"
FRAAIE PRIJZEN! Geeft U tijdig op!



HAMERS, Kostverlorenstr. 34, Tel. 2856, geeft in de opruimingsmaand 10°/° korting op zijn likeuren!
JANSEN EN PIETERSE

P. Wal heeft het geknald in de
Haltestraat, Jansen!

J. Geknald? Hoe bedoel je dat,
Pieterse?

P. Nu, je weet toch dat Hamers,
de slijter uit de Kostverlorenstraat
no. 34 een Opruimings Etalage
heeft in de Haltestraat no. 39A, en
daar staat óók KNAL bij voor f 1.39
per fles. Dat is net iets om, op een
verjaardag of feestje van te genie-
ten.

J. Staan er ook likeuren bij?
P. Nee, dat niet, maar 10 pCt.

korting geeft hij op de likeuren, zo-
lang de opruiming duurt.

J. Echt weer iets voor Hamers,
die er nu weer voor zorgt, dat hij,
die in Januari jarig is, weer eens
extra boft.

P. Daar heb je gelijk, aan Jansen,
maar hoewel ik niet in Januari
jarig ben, heb ik toch in elk geval
van de Opruiming bij Hamers mee-
geprcfiteerd en ik zou je aanraden,
hetzelfde te doen, want Opruiming
wil zeggen: koopjes halen!!

(Adv.)

Commissie Huish.en Gezins-
voorlichting Zandvoort

Kook-cursus
bestaande uit 4 lessen op de Dins-
dagen 19, 26 Januari en 2 en 9 Febr.
in het zaaltje van het Gem. Gas-
bedrijf, Tolweg 10, wederom door
Mej. A. FRENI. Aanvang 8 uur.

Entree 25 cent per keer.

Woensdag 20 Jan. start de "nieuwe

Naai-cursus
van 8 lessen te geven door Mej.
PIERLOT, op de Woensdagen 20,
27 Jan. en. 3 en 10 Febr. 's morgens
van 9-11 uur, daarna Dinsdags-
avonds van 8-10 uur, eveneens in
bovengenoemd zaaltje.
Kosten f4,— voor de gehele cursus.
Aanmelden : Mevr. A. Blaauboer,
Haltestraat 46. telefoon 2392.

Nederlandsche Roode Kruis
a£d. Zandvoort.

Algemene

Leden vergadering
op DINSDAG 26 JANUARI 1954
des avonds 8.30 uur in hotel
KEUR, Zeestraat.

AGENDA:
1 Opening.
2 Notulen.
i jaarverslag Secretaris.
4 Jaarverslag Penningmeester.
5 Rapport Kascommissie.

- 6 Bestuursverkiezing. Candidaten
Mevr. Bart-v.d. Plas en deH.H.
J. Maarsen en F. Poots.

7 Rondvraag.
8 Sluiting.
Voorstellen en candidaten voor

de BestuUrsverkiezing 2 rnaal 24
uur vóór de vergadering in te die-
nen aan het secretariaat Oranje-
straat 14.

IEDERE WOENSDAG:
Speciale
mosselenavond

Café-Rest. „DB KROON".
G.H. v.d. Eijken.

Stationsstraat 11, Tel. 3075.

E. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
Binnenw. 155, Tel.39872 Heemstede.&
Deze week zijn wij goed gesorteerd
in alle soorten verse groenten; wij
hebben deze week nieuwe andijvie,
gesneden en panklaar, en hebben
heel veel moeite om de verkoop bij
te houden, en wij) hebben veel werk,
vooral voor andijvie, boeren- en
groene kool, koolraap, uien, worle-
len. spruitjes en soepgroenten, om-
dat zulks veel tijd vereist. Er zijn
neg veel mensen, die nog nooit ge-
sneden groente hebben gekocht,
maar wij weten zeker, dal als U
ze één keer hebt gekocht, doet U
het meer, en U koopt goede waar!
Wij bewerken alles prima; daarom
hebben wij het zo druk. Deze week
weer prima drielingen, aardappelen
van Noordwijk aan zee, echte duin-
aardappelen, buitengewoon lekker,
10 kilo voor ƒ1.50 en vrij thuis ge-
bracht. Hebt U onze inrriaakgroente
al eens geprobeerd? Eigen inmaak
sperciebonen, snijbonen en andijvie,
direct gaar. Goudreinetten, zoete
appelen, stoofperen, mooie citroe-
nen 3 voor 25 et. Wij hebben nog
veel meer; te veel om op te noemen.
Denkt U vooral om Vila diepvries-
groente: snijbonen 500 gr. 79 et.;
andijvie 700 gr. 87 et.; spinazie 700
gr. 92 et.; sperciebonen 500 gr. 98 cl.
(verpakt).

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

Extra koopjes
in de SEIZOEN-

OPRUIMING
bij KORT

l

Restanten
Nylonkousen

prijs

Fant. Ds. BROEKJES 1.58
Bijp. HEMDJES 1.98

Charmeuse
ONDERJURKEN 1,98 1.88

Wollen Ds. HEMDJES
ronde hals, grote maten 4.98

MQLTON DEKENS
Alle'prijzen
Extra voordelig, vanaf

FLANELLEN LAKENS
iets beschadigd

160x230 5.68
170x230 5.98

Graslinnen LAKENS
Prima kwaliteit

150 cm. breed 5.78
180 cm. breed 6.78

GEBOHD. LAKENS
150 cm. 7.28
180 cm. 8.78

Zware kwaliteit gras-
linnen SLOPEN 1,88 1.68

Weefstof Gordrjnstof 2.7O

BADHANDDOEKEN
Prima badstof
Leuke strepen 2,28 1.78

WASHANDJES
badstof - 34 - 23 19 Ct

Keuken badstofdoeken 1.35
m. ingeweven naam
„Keukendoek" 2.28

Cretonne GORDIJN-
STOFFEN 120 cm. br.

3,48 - 2,98 1.08

1O°|o
korte n g

EVieubeistofffen
Wollen üflerkdekens

Alle Matrassen
SSaapkarner kleedjes

PBaids
Matrasreparaties

1O°lo
korting

Partij gemengd wollen Dekens
isoxaoo 19.78 - 14.88

J. Th. KO
HAARLEM ZANDVOORT

Telefoon 2.666.
HEEMSTEDE

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

TE KOOP GEVRAAGD:
HERENHUIS of VILLA.
Omgeving: Kostverl.straat
of Wilhelminaweg. Bev.:
pl.m. 6 kamers. Geschikt
voor dubbel bew oning.
Spoedig te aanvaarden.
Br. na. 203040 bur. v.d. bl.

TE KOOP: STUDIE-
PIANO. Prijs billijk. T.M.
Harder, Herenstraat 3,
Telefoon 2192.

GEVRAAGD vr of mnl.
KRACHT voor lichte ad-
ministratie en winkel.
Loon naar prestatie tus-
sen f!250-fl150 per jaar.
Uitvoerige sollicitaties on-
der no. l bur. v.d. blad.

TE KOOP AANGEBODEN:
Electrische vol - automati-
sche KOELKAST, zeer ge-
schikt voor het restaurant-
bedrïjf. In prima staat, in-
houd c.a. 600 liter. Prijs
ƒ400.-. v. Kemenade, Kost-
verlorenstr. 106, Tel. 2456.

Te huur:
alleen, voor ingezetenen:
een gemeubileerde

étage
bev. kamers en suite, serre
keuken, w.c., balcon. Te
bevr. J.H. Koning, make-
laar, Haltestr. 62, Tel.2957.

TECHNISCH BUREAU

BINDELS
Paradij sweg 16 - Tel. 3166
Werkplaats: Herenstraat 2.
Erkend installateur voor
het gehele land. Reparatie
en verkoop van alle VOOT-
komende electr. apparaten.
Verkoop AXA gloeilampen
gegarandeerd 1000 brand-
uren. Min. stroomverbruik.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

PIANOLES
GOSSE KROESE

Pianoleraar
(Staatsdiploma M. O.)

kan zijn lessen in Zand-
voort en Bentveld nog
met enkele leerlingen
uitbreiden, zowel voor
beginners als gevorder-
den. Inlichtingen mon-
deling of telefonisch :
Marnixstraat 92 rood,
Haarlem. Telef. K 2500-
24403.

Nette verkoopster
GEVRAAGD. ± 18 j r.

Aanmelden in persoon liefst na 7 uur.

ALBERT HEYW, Gr. Krocht 24

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper' Telef. 2550

Vrijdag 15, Zondag 17 en Maandag 18 Jan. 8 uur
De beste film die Oostenrijk in jaren
maakte. ' - ATTILA HÖRBIGER
DAGNEY SERVAES - INGE EGGBR in

ZONDIGE LEVENS
Een waar en levensgroot familiedrama.
Een film dié U gezien moet hebben

Toegang "18 jaar.

Dinsdag 19' en Woensdag 20 Januari - 8 uur
BENJAMINO GIGLI in

AVE MARIA
Hoort het fascinerend en prachtig gezon-

' gen Marialied! Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 17 Januari 2.30 uur
Een buitengewoon prachtig Cowboy film-
werk. - H OPALONG CASSIDY in

Dal der veedieven
Alle leeftijden..

ZATERDAG 16 Januari GERESERVEERD voor
de grote feestavond van de „ZANDVOORTSE
OPERETTE VERENIGING".

DONDERDAG 21 Januari GERESERVEERD
voor het „Noord-Hollands Philharmon. Orkest".

Touring Zandvoort
roept sollicitanten op voor .de functie van

HULP BEWAKER
CIRCUIT VAN ZANDVOORT,

bekend met bewakingswerkzaamheden en on-
derhoud terreinen. Loon ƒ 47,25 per week.
Uitvoerige schriltelijke sollicitaties te richten
aan Bureau Touring Zandvoort, Raadhuisplein.

Een echt gezellige avond?
Bezoekt de

Toneeluitvoering
„TELEFOON VOOR MENEER,

TELEGRAM VOOR MEVROUW"
Een vrolijk spel van leugentjes,
verwarring en liefde in 3 bedrijven
door Wim Dumont. - Op te voeren
door de toneel- en cabaretgroep
der afd. Haarlem van de N. R. V.
Z A T E R D A G 23 JANUARI 1954
in „ZOMERLUST", 8 uur precies.
Kaarten a ƒ1,50 (bel. inbegr.) bij
boekhandel Bakels, Esvé en Lorenz.
NA AFLOOP BAL TOT 2 VUR.
Dansmuziek „De Notenkrakers".
Een avond van de contactclub van
het consulaat Zandvoort der Ned.

Reisvereniging.

Kantoor- en
Winkelboeken
Briefordners

Boekhandel

V. J. v. Petegem
Kerkstraat 28 Telefoon 2793

Groot en klein vinden
VANDERWERFPs

brood FIJN!

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappel handel

A.
Prinsesseweg 15
Telef. 2066

Voor SPOEDREPARATIES
het adres

Jac. TROOST
horlogemaker

Brederodestraat 11 - Telef. 2774

Drommel in de Haltestraat
Blijft steeds; voor kwaliteit paraat
Koopt U sigaren, sigaretten?
Moet U op dit adres eens letten!
Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

ZEESTRAAT 26 - TELEF. 2196

ERWTENSOEP
rnet vlees en spek p. liter ƒ0,75
STAMPPOT p. liter ƒ0,75

„ m.woi st en vlees p. liter ƒ1,25
Voor thuisbezorging wordt de
prijs met 10 et. p.liter verhoogd.

Wij verzorgen alle receptie's,
feesten en partijen, eventueel

ook bij U aan huis!

van diverse inboedelgoederen op
28 Januari a.s. Goederen kunnen
dagelijks worden opgegeven.
VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan
TELEF. 2164

Deze week als extra reclame,
alléén Zaterdag:
250 gr. Vanillesprits 7O et.

Bakkerij Van Staveren
ZEESTR, 48 - " TELEF. 2684

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
staan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT .U EENS EEN PROEFI
Hogeweg 29 - Telef. 2464

UWPOPPENKINDZIEK?
Brengt haar in onze Kliniek!

Reparatie aan alle soorten
poppen.

Elk onderdeel voorradig.

Akkers- Vasterman.
Ged. Oude Gracht 50

. HAARLEM.
Ook ai te geven in paviljoen
„de Vijverhut", Vondellaan
Zandvoort.

Administr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telaf. 2236
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Onbegrijpelijk
Het heeft ons ten zeerste verbaasd,
•dat tijdens de vergadering van de
Zandv. Handelsvereniging, Donder-
dag 14 Januari in hotel Keur ge-
houden, niet méér enthousiasme
bij de leden ontstond, toen voor-
zitter M. Weber uooi-stelde, voor
propaganda-doeleinden ƒ250,— uit
het reservefonds beschikbaar te
stellen, als sympathiek gebaar
tegenover stichting „Touring Zand-
voort", die ƒ250,- plus ƒ 1000-
schonk. Wij meenden, dat dit voor-
stel er met vlag en wimpel zou dóór-
komen, doch niemand reageerde.
Set betrof hier een bedrag, dat o.i.
minstens verdubbeld had moeten
worden. Het is toch zó, dat de gel-
den in het reservefonds moeten
worden aangewend ten, algemene
nutte? Kan men nog een nuttiger
doel wensen dan goed georgani-
seerde propaganda, voor onze bad-
platrts in samenwerking met de
Touring? Stichting Touring Zand-
•voort heeft dat nu wel degelijk ge-
zien. Het geld komt immers dubbel
en dwars terug? Blijkbaar voelt
men in de Handelsvereniging méér
•uoor feestavonden. Laat men echter
•niet vergeten, dat óók hier, ja
-speciaal hier, de cost nog altijd
voor de baet uitgaat!

Vijftig jaar
Met een hartelijke en sympathieke
toespraak en onder het aanbieden
*van enkele geschenken, heeft de
Zandvcortse muziekkapel tijdens de
repetitieavond op Woensdag 13 Jan.
de heer A.J. Hollenberg gehuldigd,
omdat hij vijftig jaar aan de kapel
•verbonden was. Hij werd n.l. reeds
lid op zijn ISde jaar. Men heeft dit
feit angstvallig geheim willen hou-
den op verzoek van de jubilaris
natuurlijke Wij hebben een hekel
aan dergelijke geheimhoudingen,
integendeel, zulke feiten moesten
met gouden letteren worden neer-
geschreven en van de daken af
•worden verkondigd als voorbeeld
voor de jongeren, want nog altijd
•is de heer Hollenberg een actief en
uiterst werkzaam lid van onze
•muziekkapel, waaraan hij met hart
en ziel verbonden is. Onze harte-
lijke gelukwensen bieden wij hem
gaarne aan. Moge hij nog vele jaren
zijn krachten aan de Zandvoortse
muziekkapel blijven, geven.

„WURF-PRAET"

WULLUM v. d. WURFp;
Onze torenhaen wil niet op

doorboorde neuxen staen.

Prettige en veelbelovende

Raadsvergadering
Hr. Gosen voelt zich een torenspits door de
neus geboord, -k Optimistische jaarrede van
Zandvoorts burgemeester, die tenslotte raads-
leden, pers en publiek om zich heen verzamelt.

De eerste bijeenkomst van Zand-
voorts vroede vaderen in 1954, die
Dinsdagavond plaats had, ken-
merkte zich door een, gezellige, ge-
moedelijke sfeer, die de beste be-
loften inhield voor de .toekomst.

Zó een raadsvergadering bij te
wonen, zonder heftige disputen, in
merkbare waardering voor eikaars
standpunt, kan zonder méér een
genoegen worden genoemd. Meer-
malen ontbrak de humor niet en
de voorzitter gaf, zowel in zijn
Nieuwjaarsrede als in zijn causerie
over het tram-bus-probleem niet
alleen opnieuw blijk van grote acti-
viteit, doch bovenal óók van een
volkomen beheersen van de moei-
lijke problemen, die aart de gezichts-
einder komen opdagen. Er was. in
deze uitvoerige jaarrede 1954, waar-
uit wij, wegens gebrek aan plaats-
ruimte, slechts de hoofdzaken kun-
nen memoreren, véél reden tot
dankbaarheid voor hetgeen reeds
tot stand kwam, daarnaast véél stof
tot overpeinzing over het vele, dat
ons Zandvoort in wederopbouw nog
te wachten staat, de raadsleden een
grote verantwoordelijkheid oplegt
en opnieuw de woorden van de
voorzitter in gedachten brengen,
dat ons dorp nog maar aan het
begin staat van het grote weder-
opbouwwerk, waarvan de eerste
periode in 1953 werd afgesloten.

Uit de jaarrede stippen wij dan
het volgende aan:

De bevolking, die per l Januari
19S4 11.691 zielen telde, zal, naar
verwacht wordt, dit jaar de 12.000
overschrijden. Welke gevolgen de
afkeuring van het circuit voor
Zandvoort had, bleek wel duidelijk
uit het feit, dat in 1953 een kwart
ton minder aan vermakelijkheids-
belasting werd ontvangen dan in
1952, n.l. ƒ79.250,-. Voor het circuit
alleen was dit ƒ40.000,— tegen
ƒ64.000,- in 1952. Het aantal be-
zoekers liep terug van 121.000 in
1952 tot 74.000 in het afgelopen jaar.
Bovendien werden ruim 6400 voer-
tuigen minder geparkeerd dan in
'52, waardoor de parkeeropbrengst
daalde van ƒ3200,- tot ƒ1700,-.
(Cijfers, die tot nadenken stemmen!
Ked.).

Er wonen nog 326 gerepatrieerden
in ons dorp in hotel De Schelp 257
en in contractpensions nog 69. Gas-
ten, die Zandvoort gaarne om hun
correctheid en vriendelijkheid als
zijn mede-ingezetenen beschouwt.

Bad- en slrandbedrijven brachten
de exploitanten ruim /"210.000,— op
tegen ƒ192.000,- in 1952; de strand-
tentenkampen brachten met ƒ28.000
ƒ5000,— minder op dan in 1952,
hoofdzakelijk tengevolge van de
stormramp, waardoor niet direct
een volledige accomodatié ver-
kregen kon worden; het trekkers-
kamp „de Branding" herbergde
11.107 personen, tegen 6400 in '52
en bracht ƒ5000,— op, tegen ƒ3000,-
in 1952. Het Caravancarnp boekte
ruim 12.000 overnachtingen.

Uitbreiding van de parkeerter-
reinen blijft een urgente noodzaak.
Op l Januari 1954 waren in aan-
bouw 180 woningen, sinds de be-
vrijding in 1945 kwamen 750 wonin-
gen gereed, waardoor het woning-
verlies ontstaan in de bezettingstijd
volledig werd gecompenseerd. Het
beschikbare bouwvolume werd ge-
heel gebruikt. 125 bcuwvergunnin-
gen werden afgegeven (1952'': 86)
voor een totaalbedrag: van rond zes
millioen gulden (1952: rond drie
millioen gulden).

Na het prachtige werk van de
„Dudok de Wit" in do rampgebieden
te hebben gememoreerd, de hoop te
hebben uitgesproken, dat spoedig
uit Den Haag antwoord zal komen
inzake de herbouw van het Zuider-
bad, omdat de tijd dringen gaal,
deelde spreker mede, dot er in 1953
58 financieringsschema's voor her-
bouwgcvallen uitgewerkt wordenen
ingediend; dal er nog 163 hcrbuuw-
plichlcn in Zandvoorl beschikbaar
zijn en dal ca. 3000 ton huisvuil via

het laadstation naar Wijsler werd
afgevoerd, overeenkomende met de
inhoud van ca. 7600 vuilnisemmers
per week, en spreker vervolgde:

„Tóch komt nog teveel afval op
de openbare straten terecht! Een
actie „Houdt Zandvoort schoon"
wordt daarom overwogen, want
men moet ons geen vuile badplaats
kunnen noemen!"

Wat de werken voor 1954 betreft,
staan o.m. op het programma:
De verbreding van de Zandvoortse-
laan aan de Zuidzijde; het uitwer-
ken van een wegenplan en een eind-
punt voor de busdienst in verband
met opheffing van de tramverbin-
ding; het aanbrengen van een
nieuw wegdek op het circuit, annex
de bouw van een restauratie bij de
westelijke tunnel; uitbreiding van
de algemene begraafplaats en bouw
van een aula; bouw van 16 woon-
winkelhuizen en 2 winkels met flat-
woningen op Badhuisplein, Strand-
weg en kop Kerkstraat, waarmede
de bouw van dit oude Zandvoortse
seizoen-centrum zal zijn voltooid.
Het stichten van een flatgebouw
met 36 flatwoningen in het weder-
opbouwplan _ Woord; de bouw van
een openbare kleuterschool en een
U.L.O.-school, waarvoor dei plannen

Langs de Vloedlijn

Geen enkele regering kan zich
vleien met de gedachte, een
duurzame en onveranderlijke
noodzakelijkheid te zijn.

Charles de Mazade.

gereed zijn; de bouw van een hotel-
restaurant annex 10 flatwoningen
bij de Zuidboulevard; herbouw van
het Zuiderbad; bouw van een café-
restaurant aan de kop van de Kerk-
straat; voorbereiding bouw grote
Boulevard-centrum aan de kop van
de Zeestraat; verbetering en uit-
breiding van de straatverlichting;
uitwerken plannen bouw nieuw
postkantoor, restauratie van de
kerktoren.
.Van het Strandschap Zandvoort

kan vóóv het badseizoen 1954 een
beslissing worden verwacht tot
wijziging van de voorschriften in-
zake het baden en zwemmen in zee.

Bij het bureau huisvesting ston-
den op l Januari 1954 nog inge-
schreven 340 aanvragers. In slechts
27-gevallen werd in 1953 tot vorde-
ring overgegaan. Wanneer met
woningbouw in versneld tempo
wordt voortgegaan, zal binnen een
paar jaar het spook der woning-
misère in Zandvoort zijn verjaagd.

In 1953 werden 134 gezinnen gc-
steund van gemeentewege (M.H.),
daarnaast ontvingen 41 gezinnen
uilkeringen op basis der sociale
voorzicningsmaatregelcn. Steun aan
kleine middenstanders kon nog niet
worden onlbeerd, al daalde het
aantal gcsteundon niet onaanzicn-
lijk. De crcdietverlcning dient in
het algemeen op 30 dagen te wor-
don gesteld, waarbij het spreker is
opgevallen, dat do Zandvoortso
winkeliers in het algemeen te long
crcdict verlenen en met het zenden
von hun rekeningen soms. wel een
half jaar wachten. Snelle circulatie
van geld en goederen kan slechts
do welvaart bevorderen! Het aspocl
der werkloosheid is gunstiger dan

vorige jaren, de werkloosheid liep
over de gehele linie aanzienlijk
terug; het probleem der oudelieden-
zorg nadert zijn oplossing door de
bouw van het nieuwe bejaarden-
tehuis, waarna het gemeentelijk
verzorgingshuis wellicht dan nog
enkele jaren dienst zal kunnen doen
als tijdelijk onderdak voor woning-
zoekenden. Het stichten van méér
speelterreinen voor de jeugd ware
te overwegen, vooral nu door de
vooi tschrijdende bebouwing meer
en meer het spelen in de duinen
wordt beperkt. De sterkte van het
huidige politiecorps is des zomers
onvoldoende om op het strand te
surveilleren. Nagegaan wordt, hoe
hierin verbetering kan worden aan-
gebracht. Een deugdelijke afraste-
ring van de politieschietbanen
wordt voorbereid, daar hier véél
vernielingen voorkomen. In 1953
hadden 124 aanrijdingen plaats;
werden 1772 processen verbaal op-
gemaakt, waarvan 111 wegens mis-
drijven (65 diefstal) en 1418 terzake
van overtredingen (962 verkeers-
overtredingen).

Oprichting van een jeugdbrand-
weer wordt overwogen, terwijl de
brandweer in 1953 totaal 30 maal
uitrukte. De stranding van de voor-
lopige plannen tot bouw van een
nieuwe brandweerkazerne, in de
betrokken raadscommissies, wordt
door spreker zéér betreurd. Zand-
voort is n.l. in de C-risico klasse
ingedeeld en slaat derhalve op één
lijn met gemeenten als Eindhoven.
Tilburg, Enschedé e.d. De verant-
woordelijkhcid voor de huidige
Sang van zaken wordt dan ook
door spreker met beslistheid afge-
wezen, waarbij aanvaarding van
een voorstel, om de raad althans
uitvoerige technische en financiële
gegevens ter bestudering te doen
verstrekken, met nadruk wordt
aanbevolen.

De organisatie Bescherming Bur-
gerbevolkmg verloopt, onder de
rustige, maar doelbewuste leiding,
van. de heer Doornekamp, in Zand-
voort uiterst vlot. Op enkele vaca-
tures na is de bezetting compleet.

Seizoen 1953 kenmerkte zich door
fii'oot dagbezoek; de kamerverhuur
was minder gunstig dan in 1952;
12.000 motorvoertuigen bezochten
het circuit; Touring Zandvoort
organiseerde 42 evenementen en
43.000 stuks propagandamateriaal
werden verzonden, het aantal be-
RUnstigers van stichting „Touring
Zandvoort" steeg van 259 lot 305.
De nieuwe sportvelden binnen het
circuit en aan de Kennemerweg zijn
gereed, wellicht kan met bespeling
in het najaar een voorzichtig begin
worden gemaakt. Voorwaarden van
inschrijving voor de nieuwe con-
sumpticlent cp het circuit-terrein
zullen binnenkort worden gepubli-
ceerd.

„Laten wij", zo eindigde de bur-
gemeester, in Zandvoort zo weinig
mogelijk tijd besteden aan contro-
versen en antithesen en dit jaar,
met Gods onmisbare zegen — aan-
vangen vol goede wil en vol goede
moed. Zandvoort vooruit!"

Als nestor van do raad, bracht de
heer S. Slagveld de burgemeester
dank voor diens heldere en duide-
lijke uiteenzettingen, er tevens op
wijzend, dat vanzelfsprekend ver-
schillende door hem genoemde plan-
non óók in dei raad zowel voor- als
tegenstanders zouden ontmoeten,
waarbij de heer Slagveld de hoop
uitsprak, dat slechts beslissingen
zullen warden genomen volkomen
eerlijk en met de x'asto overtuiging,
dat deze in hel belang van de
gemeente zullen zijn.

* * *
De raad ging hierna over tot

afwerking van de agenda. Een voor-
stcl tol wijziging van de verordc-
ninff betreffende de salariëring van
vakleerkrachten werd goedgekeurd.
Tot leden van de schoonheidscom-
missic werden benoemd als lid de
heren H.W. van Kempen lo Bloe-
mcndaal en B. J. J. M. Stevens te
Haarlem. Tot plaatsvervangend lid
de heren L. H. P. Waterman te
Amsterdam en Ir. B. A. van Oerlc
te Leiden. Voor mcubilcring van
diverse localitcUcn ter secretarie
wegens reorganisatie, werd een
crcdicl van /'4300.— beschikbaar
fii-slold. Hr. WEBER bepleitte het
aanschaffen via Zcmdvoorlsc win-
kolicrs.

(Vervolg: png. 2; Ie kolom)

!k houd er van
Ik houd er van

om naar de zee te kijken
wanneer zij met haar

woeste golfslag slaat,
zij van haar schoonheid en

haar kracht doet blijken;
de wilde branding

tot de einder gaat.

Dan is het zoeken
om het strand te vinden

dat als een smal pad
langs de dmnreep ligt,

dan is het tornen
tegen wervelwinden,

het zand dat striemt
verfijnd in je gezicht.

Ik houd er van
om zo naar zee te kijken

van buiten storm rondom,
van binnen wordt 't stil.

natuurkracht doet de
hoogmoed van ]e wijken,

wat ben je als mens,
een stofje met een gril.

Ria Draak-Groenveld.

Burgemeester herbenoemd
Bij Kon. Besluit van 18 Jan. 1954

no. 28 is Mr. H. M. van Fenema met
ingang van l Febr. opnieuw be-
noemd tot burgemeester vanZand-
voort. Een feit, waarmede wij onze
burgemeester van harte gelukwen-
sen. Een feit tevens, dat de inwo-
ners van Zandvoort met vreugde
zullen vernemen. Burgemeester Mr.
van Fenema, heeft in de afgelopen
6 jaar getoond, de Zandvoortse zaak
met hart en ziel te zijn toegedaan.
Veel kwam onder en dank zijn be-
wlnd in ons dorp tot stand, véél
slaat voor de komende 6 jaar op zijn
programma. Moge de tweede ambts-
peiiode onder Gods zegen voor hem
en zijn gezin een rijk gezegende pe-
riode zijn, tot heil van Zandvoort.

Opening scholen
Woensdag 27 Jan., des middags

cm 3 uur zal burgemeester Mr. H.M.
van Fenema de nieuwe openbare
lagere school aan de A. J. van der
Moolenstraat, de .,Dr. Albert Pies-
manschool", officieel openen.

De nieuw gebouwde kleuterschool
„St. Agatha" aan de Lijsterstraat,
zal Zaterdag 30 Jan. des middags
om 3 uur door Pastoor P. van Die-
pen, voorzitter van het schoolbe-
stuur, worden ingewijd en officieel
geopend.

Lezing in GereJ. kerk
Maandag 25 Januari hoopt in de

Gereformeerde kerk aan de Juliana-
weg Ds. J. de Jong uit Aerdenhout,
predikant in Amerika, te spreken
over het onderwerp: „Het kerkelijk
leven in Amerika". De zangvereni-
ging „Laus Deo" zal medewerking
verlenen.

Ouderavond U.L.O.-school
De ouderccmmissie van de Wim

Gertenbachschool voor U.L.O. heeft
een ouder-avond uitgeschreven op
Maandag 25 Januari in hotel Keur.
De Zandvoortse beeldhouwer A. de
Brouwer zal een lezing houden over
een nog nader bekend te maken
onderwerp met voorbeelden, de
kunst in het onderwijs betreffende,
waarna er ruimschoots voor de
ouders gelegenheid zal zijn met de
leraren over de vorderingen van
hun kinderen van gedachten te
wisselen.

Volgende raadsvergadering
op 1 6 Februari

Naar wij uil welingelichte bron
vernemen, zal de e.v. raadsverga-
dering plaals hebben op Dinsdag
16 Febr. In deze vergadering zal
o.m. de vernieuwing van het wegdek
op hel circuit van Zandvoort aan do
orde worden gesteld. Het wachten
is nog op enkele adviezen en infor-
malies, waardoor de extra raads-
vcrgadering, die oorspronkelijk op
26 Jan, was vaslgesleld, uitsluitend
tor behandeling van circuit-aange-
Icgenhcden, niet kon doorgaan.

PHILIPS RADIO
Een keurcollcctie.

Vanaf ./98,- of ƒ1,36 p. week.
Henk Schuüenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974



Geen feest
'zonder een flitsfoto

Huur bij ons een
FLITSCAMERA.

Steeds voorradig:
camera's, albums, flitsers
rolfilms, flitslampen enz.

SINDS Ï&74 KERKSTRA-

Raadsvergadering
(Vervolg van pag. 1).

Credieten voor meubilair en leer-
middelen voor de nieuwe school in
plan Noord werden beschikbaar
gesteld; eveneens ƒ5400,— voor uit-
breiding, afscheiding en beplanting
van de speelplaats achter de Julia-
naschool. Subsidie voor de vereni-
ging „Chr. kweekschool voor onder-
wij zeressen bij het kleuteronder-
wijs" te Haarlem werd goedgekeurd.
Een wijziging van de studiekosten-
regeling aan ambtenaren werd
aanvaard; eveneens de gemeen-
schappelijke regeling van bijdragen
aan het gymnasiaal en middelbaar
onderwijs te Haarlem.

Het afsluiten van een collectieve
glasverzekering voor de bewoners
van de 148 woningen, in eigendom
toebehorende aan de gemeente
Zandvoort, werd met algemene
stemmen verworpen, toen de raad
vernam van de voorzitter, dat hier-
voor een offerte was binnengekomen
hetgeen had geleid tot het indienen
van dit voorstel.

Aan de tennisclub „Zandvoort"
werd een renteloos voorschot ver-
strekt van ƒ 5000,— voor het aan-
leggen van 3 tennisbanen op de
terreinen van de Kennemer Golfclub
met aantekening, dat Hr. KONING
er tegen was. Hr. WEBER wees
erop, dat dit aannemen hem moed
gaf, binnenkort terug te komen op
een indertijd ingediend voorstel
van dezelfde strekking ten behoeve
van „Zandvoortmeeuwen".

Er waren geen bezwaren tegen
overplaatsing van Mej. A. M. van
Poelgeest, onderwijzeres aan de
Karel Doormanschool, naar de
nieuwe school in plan Noord.

Een nieuwe „vogelwijk" zal in
Zandvoort ontstaan! De straten, die
binnen afzienbare tijd zullen ont-
staan ten Zuiden van de Dr. Gerke-
straat, zullen straks heten: Lijster-
straat, Pazantenstraat, Patrijzen-
straat, Leeuwerikenstraat en Vin-
kenstraat. Het voetpad tussen Lijs-
terstraat en Tolweg zal genoemd
worden „Mussenpad".

HET VOORSTEL TOT
RESTAURATIE KERKTOREN

werd met algemene stemmen aan-
genomen, nadat de heren TATES,
SLAGVELD en LINDEMAN van de
voorzitter en de beide wethouders
de verzekering hadden gekregen,
dat de toegezegde Rijks- en provin-
ciale subsidies zeker worden ver-
strekt en dat de stagnatie bij de
subsidie-verstrekking voor het Zui-
derbad, die hiermede in verband
werd gebracht geheel anders ligt.
Uiteindelijk zal het voor deze res-
tauratie benodigde bedrag van
ƒ81.717,— door het verlenen van
deze subsidies voor een bedrag van
ƒ37.157,— op de gemeente blijven
drukken. Het wekte de bevreem-
ding van alle raadsleden, dat archi-
tect J. Zietsma, de ontwerper van
het restauratieplan, ruim l uur voor
de aanvang van de vergadering, de
voorzitter telefonisch mededeelde,
dat in dit plan niet het herstel van
de torenspits was opgenomen, ter-
wijl deze eerder meldde, dat het
plan voorziet in de spits-vernieu-
wing en de vernieuwing van het
leien dak, tevens in het aanbrengen
van branddeuren en brandluiken.

Hr. GOSEN noemde architect
Zietsma een grappenmaker, die dit
ten opzichte van de klok op de
watertoren al eens eerder bewezen
had en nu weer probeerde de
raadsleden een gehele torenspits
door de neus te boren!

De V09RZITTER kon zich de
bevreemding der raadsleden zéér
goed voorstellen, zag ook zelf het
vreemde van deze handelwijze in
en stelde voor, de telefonische
mededeling van architect Zietsma
voor kennisgeving aan te nernen en
het raadsvoorstel te aanvaarden,
zoals het werd ingediend, d.w.z. met
inbegrip van de vernieuwing van
de spits. Mocht naderhand blijken,
dat er méér geld moet komen, dan
zal de raad een nieuw voorstel
bereiken.

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. J. v.d. MEER,
Julianaweg la, Tel. 2499.

Zondagsdienst
wij («verpleegsters
Men gelieve hiervan alleen gebruik
te maken bij noodgevallen van
Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandag-
morgen 8 uur:

Zondag a.s.: Zr. de Wilde, Haarl.
Btraat 7. Telefoon 2720.

Het voorstel, om de nieuwe open-
bare lagere school in plan Noord,
Dr. Albert Plesmanschool te noe-
men, leidde ertoe, dat enige ogen-
blikken staande de nagedachtenis
van deze grote Nederlander werd
geëerd, daarna vertolkte Hr.TATES
de gevoelens van de raad, door er
zijn blijdschap over uit te spreken,
dat Zandvoort één der eerste ge-
meenten is, die Dr. Plesman op
deze, uiterst sympathieke en gevoel-
volle wijze eert. Op een verzoek van
de spreker, deelde de VOORZITTER
mede, dat het initiatief daartoe was
uitgegaan van de plaatsvervangend
gemeentesecretaris, de heer Zonne-
veld, terwijl de heer Harting het
buitengewoon gevoelvol opgestelde
raadsvoorstel uitwerkte, hetgeen
voor Ir. VAN KUIJK weer aan-
leiding werd, om er in de rondvraag
op te wijzen, dat de raadsstukken
steeds opvallen, door de uiterst
knappe wijze van opstelling, waar-
over hij zich steeds opnieuw ver-
heugt.
DE RONDVRAAG, die verder niets
belangrijks opleverde, leidde er,
naar aanleiding van een vraag van
de heer SLAGVELD toe, dat de
VOORZITTER bereid bleek, zijn
causerie over het tram-busprobleem
die hij in December j.l. voor de
Haarlemse kamer van koophandel
hield, thans voor raad, pers en aan-
wezigen op de publieke tribune, te
herhalen. Kaarten werden opge-
hangen en in een genoegelijk „onder
onsje" schaarden allen zich rond-
om de college-tafel om de oplossing
van het

TRAM-BUS-PROBLEEM,
dat, aldus de burgemeester, nog
slechts uit plannen bestaat en in
hoofdzaak zijn persoonlijke visie
op deze oplossing betreft, aan te
horen. Uiteindelijk zal de gemeente-
raad moeten beslissen. Zowel de
directeuren der N.Z.H.V.M. als der

tanden Wi t , adem

Alleen echt
zijn Mijnhardt's Poeders als de
naam Mijnhardter op voorkomt.

Nederlandse Spoorwegen, de heren
Jörissen en Den Hollander, blijken
geen bezwaar te hebben tegen het
eindpunt van de busverbinding op
het zgn. Zwarte veld, mits de bus
een eigen weg kan volgen, d.w.z.
op de verharde trambaan. Het
staat thans wel vast, hetgeen tevens
uit opmerkingen van enkele raads-
leden bleek, dat de minister hier-
aan waarschijnlijk niets zal kunnen
veranderen, dat door opzegging van
de concessie aan de N.Z.H.V.M.
voor de tramdienst in Amsterdam,
de tram vóór Kerstmis 1955 zal
verdwijnen. Een nood-busdienst zal
dan worden ingesteld, die echter
vóór seizoen 1956 aanvaardbaar zal
moeten zijn opgelost. Er zal dan
worden overgegaan tot het instel-
len van een busdienst, tijdens de
zomermaanden met 60 bussen met
frequentie van l bus per 5 minuten.
Dit schept echter grote en vele
verkeersproblemen. Een tunnel bij
de spoorweg-overgang „Heemstede-
Aerdenhout" zal absoluut nood-
zakelijk zijn, waarvan de bouw-
kosten ongeveer drie millioen gul-
den bedragen. De spoorbomen
aldaar zijn ongeveer 8 maal per
uur gesloten, hetgeen voor de bus-
dienst onoverkomelijke bezwaren
zou opleveren, daar velen door de
aldaar ontstaande vertraging, Zand-
voort zouden gaan mijden. Een via-
duct of een tunnel zou aldaar de
enige oplossing kunnen vormen.
Behalve deze tunnel echter, zou de
burgemeester een tweede viaduct
of tunnel wensen tussen deze over-
gang en de Pijlslaan, omdat zijn
plan voorziet in de aanleg van een
autobus-weg, aansluitend aan de
Viersprong bij Aerdenhout en voe-
rend via deze tweede tunnel naar
de Leidsevaart, waar, even voorbij
de Kwakel een nieuwe brug zal
moeten komen, vervolgens naar de

Huidgenezing
Huidzuivcrheid - HSdgezondheid

Herenweg, langs het H.F.C.-terrein,
over een nieuw aan tci leggen brug
over het Zuiderbuiten Spaarne
door de Romolenpolder naar de
Haarlemmerweg en aansluitend op
Schiphol.

De burgemeester van Haarlem
was voor deze nieuwe verbinding
langs Oostelijk Haarlem, niet on-
gevoelig, doch zou bij verwezen-
lijking van dit plan van de Neder-
landse Spoorwegen twee tunnels
verlangen n.l. bij de Westergracht
en de Pijlslaan, terwijl Halfweg
een tunnel verlangt bij de suiker-
fabriek en Amsterdam bij de over-
:ang in Sloterdijk. De Nederlandse

spoorwegen hebben echter reeds te
kennen gegeven, een dergelijk plan
niet te kunnen realiseren en slechts
de bouw van een tunnel bij hel
station Heemstede-Aerdenhout te
kunnen overwegen.

Zandvoort zou dus, indien het
plan van Mr. H.M. van Fenema
werkelijkheid zou worden, te be-
reiken zijn op vier manieren: ten
eerste per bus over de nieuwe bus-
Daan „Amsterdam-Zandvoort"; ten
tweede over de vrijwel parallel
lopende weg tot Haarlem, n.l. de
Zandvoortsclaan (verbreed); ten

derde langs de Zeeweg, waarvoor
de N.Z.H.V.M. overweegt, de daar
reeds bestaande zomerse busdienst
óók in de wintermaanden te gaan
exploiteren en ten vierde: per trein.

Het maken van trambaan tot bus-
baan zal moeten geschieden voor
rekening der gemeenten, waarin
die baan ligt, dat zijn dus Zand-
voort, Bloemendaal en Heemstede,
die nauw zullen moeten samen-
werken, waarbij Zandvoort en
Bloemendaal van de directie der
N.Z.H.V.M. reeds toezegging van
voorkeur voor aankoop van deze
grond hebben ontvangen, waarvan
de prijs niet hoog zal zijn. De kosten
van verharden, rioleren en verlich-
ten zullen echter aanzienlijk wezen.

Zandvoorts burgemeester stelde
bij dit alles vast, dat het probleem
uitsluitend financiële moeilijkheden
in zich draagt, technisch valt alles
op te lossen.

-Beginpunt van de busdienst Am-
sterdam-Zandvoort zal, naar thans
wel definitief mag worden aange-
nomen, in Amsterdam liggen aan
de Marnixstraat en het eindpunt in
Zandvoort op het Zwarteveld.

Vanzelfsprekend gaf de causerie
van onze burgemeester aanleiding
tot vele vragen. Doch opnieuw heb-
ben wij ons verbaasd, over het
grote gemak, waarmede Mr. Van
Fenema -al deze problemen behan-
delt, er steeds weer op wijzend dat
het initiatief ia deze van Zandvoort
zal moeten uitgaan, omdat ons dorp
bij dit alles het grootste belang
heeft. Wij zijn er vast van over-
tuigd, dat uit al deze voorlopige
plannen onder zijn leiding tenslotte
een voor Zandvoort bevredigend en
voor een ieder aanvaardbaar defi-
nitief plan zal worden geboren, dat
ongetwijfeld tot grote voldoening
zal stemmen. K.

Phïlharmonisch orkert
Een dankbare en enthousiaste

schooljeugd keerde Donderdagmid-
dag huiswaarts na afloop van het
paedagcgisch concert, da het N.-H.
Phïlharmonisch orkest in theater
Monopole had gegeven voor de leer-
lingen der hoogste klassen van de
lagere scholen en de U.L.O.-schooï.
Dit was het eerste resultaat van dit
zo succesvol verlopen eerste optre-
den van het orkest in Zandvoort na
de reorganisatie.

Marinus Adam leidde de te spelen
werken in en liet de diverse instru-
menten demonstreren, waarna hij
op uiterst bevattelijke wijze hun
taak in het orkest verklaarde Het
orkest speelde hierna Mozart's
„Eine Kleine Nachtmusik" en de
ouverture „Egmond" van Beetho-
ven. Ongetwijfeld mag deze con-
cert-dag voor Zandvoort een hoog-
tijdag worden genoemd. Het avond-
concert in hetzelfde theater, thans
onder leiding van Toon Verheij, de-
monstreerde dit nog eens uitdruk-
kelijk. De belangstelling had nog
iets groter kunnen zijn. doch was
zeker bevredigend. ' En nu moge
theater Monopole geen werkelijke
concertzaal kunnen worden ge-
noemd, waaronder het geluidsvo-
lume te lijden had en de klank af
en toe wat stug werd, de Zand-
voortse concertbezoeker heeft dit
gaarne op de koop toe genomen.

Toon Verheij opende het concert
met de Oxford-symphonie van
Haydn, waarin hij de speelsheid
van het werk ten volle liet uitko—
men; Marus Ruisink speelde ver-
volgens Mozart's fluitconcert in D
gr. op brillante en grandioze wijze
en maakte dit geniale werk tot een
ontroering van klank, waarbij het
orkest door ingetogen en bescheiden
musiceren zich prachtig aansloot.
De solist werd door de enthousiaste
toehoorders een ware ovatie bereid,
terwijl de heer A. Merens, voorzit-
ter van de culturele kring „'t Helm"
onder wier auspiciën het concert
plaats had, hem met bloemen hul-
digde. Na de pauze werd Beetho-
ven's zevende symphonie, de ge-
weldenaar onder diens symphoni-
sche werken, tot een waar feest van
klank en techniek, waarin vooral
het fameuze scherzo door Verheij
tot een weelde van klank werd ge-
maakt. Het applaus kwam slechts
node tot bedaren, nadat wederom de
heer Merens de dirigent met fraaie
bloemen de dank had vertolkt van
de aanwezigen, een dank, waarin
Verheij terecht het orkest liet delen.

In zijn openingswoord verwel-
komde de heer Merens speciaal de
echtgenote van Zandvoort's burge-
meester, Mevr. van Fenema, de di-
recteur van het N.-H. Philharmc-
nisch orkest, de heer Bouman met
echtgenote, Zandvoort's gemeente-
secretaris, wethouder van der Werff
en vele raadsleden, -waarna hij me-
dedeelde, dat de burgemeester zéér
tot zijn spijt, verhinderd was aan-
wezig te zijn. Ongetwijfeld is dit zo
succesvol optreden van het orkest
in Zandvoort geworden tot een ge-
beurtenis van de eerste rang, die
stellig leiden zal — naar wij ver-
nemen — tot pogingen, om een re-
gelmatig optreden van het orkest in
Zandvoort te verzekeren. •

Verkoudheid
van neus, Keel of borst,
snuift en wrijft U weg met

Humanistisch Verbond
Op de agenda van de gemeen-

schap Zandvoort van het Human.
Verbond staat voor Woensdag 27
Jan. a.s. des avonds 8 uur, vermeld
een inleiding door de heer Mr. H.M.
Porrenga over „Eed en Belofte".

Voor deze besloten bijeenkomst,
te houden in hotel Keur, zijn we-
derom introducties verkrijgbaar bij
de bestuursleden, welker adressen
vermeld zijn in de folder, die de
Gemeenschap Zandvoort enige tijd
geleden huis aan huis heeft ver-
spreid.

Huishoudbeurs - Snufjesbeurs
De dames — en waarom ook niet

de heren — doen, er goed aan, tus-
sen 6 en 15 Februari een dagje vrij
te houden voor een bezoek aan de
Huishoudbeurs in het Amsterdamse
R.A.I.-gebouw. Er zal dan weer heel
wat nieuws te zien zijn. De Neder-
landse fabrikanten en importeurs
hebben niet stilgezeten, doch hun
best gedaan de Nederlandse vrouw
ook dit jaar een keurcollectie snuf-
jes te kunnen tonen.

Buitendien is het aantal shows
(mode-, kousen-, badkleding-, lin-
gerie-, corsetten- en regenkleding)
groter dan ooit. De aanwezigheid
van het Ensemble Eddy Christiani
zal door de bezoeksters wel weer
met grote vreugde begroet -worden.
Terwijl de dames naar Eddy luis-
teren kunnen de heren —• voorzover
zij bij dit onderwerp althans belang
hebben — even het oor te luisteren
leggen in de stand „Emigratie-
service", waar zij uit de mond van'
uitermate deskundige mensen ktm-
nen vernemen, op welke wijze zij
alle practische moeilijkheden die
aan een emigratie plegen vooraf te
gaan het beste en het vlotste op-
lossen kunnen. Het is verheugend
dat de deelnemers aan deze inzen-
ding besloten hebben ter beurze te
verschijnen. Want hun stand heeft
niet alleen commerciële maar ook
en misschien nog meer sociale be-
lekenis. Nog maar al te vaak leggen
emigranten, uit pure onwetendheid,
de afwikkeling van hun zaken in
totaal onbekwame (maar niettemin
duurbetaalde) handen, om later de
wrange vruchten te plukken. Hier
wordt hun de veilige, juiste -weg
gewezen. Deskundige dames, uit
alle delen van het land, belichten
in een eigen stand het probleem
„Emigratie en de Vrouw".

Doch de aandacht der bezoeksters
wordt niet alleen voor zwaarwich-
tige onderwerpen gevraagd. Haar
wachten ook enerverende cadeaux-
uitreikingen, waarbij -waardevolle
geschenken aan gelukkige bezoek-
sters worden uitgereikt.

K l E S P IJ N? •< H»
Mijnhardt Kiespïjnpoeders. Doos 50 cfc.
Mijnhardt Hoofdpijnpoedera. Doos 50 cl.

Reprise „De Koffiemolen"
Ook de tweede uitvoering van de

„Koffiemolen 1954", door de Zandv.
toneelvereniging „De Phoenix", de
cabaret-revue „De hele wereld is
een poppenkast", geschreven door
de Zandvoortse pianist „Leslie Da-
vis", die Zaterdagavond j.l. in ge-
bouw „Zomerlust" plaats had,
mocht zich wederom in een grote
belangstelling en een zeker zo groot
succes als bij de eerste opvoering,
verheugen. Opnieuw werd door het
ensemble enthousiast en met grote
ernst gespeeld en zo zal deze pres-
tatie als één der meest opmerkelijke
van het Zandvoortse amateur-toneel
blijven voortleven.

Toneelver. «Wim Hildering»
De toneelvereniging „Wim Hilde-

ring" zal op Woensdag 17 Februari
in gebouw „Zomerlust" een opvoe-
ring brengen van „Achter de wand",
(het drama der onzichtbare familie)
blijspel in 3 bedrijven van Johann
Vaszary en Alvaro de Laiglesia, in
het Nederlands bewerkt door San-
der Tervoort. De regie is wederom
in handen van de heer A. Mourik
uit Haarlem.

K.J.C. «De Forens»
Tot maand-kampioen over de af-

gelopen maand werden verklaard
Mevr. A. v.d. Hoorn (5e maal) en de
heer J. v.Keulen (2e maal.)

Schaaknieuws
De partijen, welke Donderdag

voor de onderlinge competitie wer-
den gespeeld, hadden. het volgende
verloop: Verhaert-Termes Sr. 1-0;
v.d. Brom-Kop, afgebr.; Janssen-.
F. de Jong, afgebr.; Roskam-Kroon
Jr. 0-1; Bais-v.Keulen, afgebr.; Gis-
kes-Kappelhof 1-0; W. de Jong-El-
dering 1/2-1/2; Slijkerman-Weber
0-1; Eldering-v.d. Heijden, afgebr.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Jan. berijdbaar
24 6.48 14.00 19.01 2.00 11.00-17.00
25 7.21 14.30 19.36 2.30 11.30-17.30
26 7.59 15.00 20.16 3.00 12.00-18.00
27 8.40 15.30 21.06 4.00 12.30-19.00
28 9.34 16.30 22.07 5- 13.30-20.—
29 10.42 17.30 23.28 6.30 14.30-21.30
30 -. .-. 12.05 19.00 16.00-23.00
Samengesteld door P.v.d.Mye KCzn.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter. Z. 38.

NED. HERV. KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel..

Spr. de heer H. Vis.
10.30 uur: Ds. A. Offeringa,

em. pred. te Scheveningen.
7 uur: Jeugddienst. Ds. A.A.Wild-

schut, pred. te Amsterdam.
NED. PROTESTANTEN BONT?
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:

Ds. L.H. Ruitenberg van Den Haag.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdagavond 8 uur samenkomst
in „Ons Huis". Spr. de heer Joh. H.
van Oostveen, evangelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 7-8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen om. 7 en

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Het ei van Columbus
De strandpachter H. P.. Lefferts,

die vorig jaar voor het eerst zijn
bedrijf op het Bloemendaalse strand
uitoefende, heeft in de loop van het
seizoen de talrijke klachten, zowel
van bezoekers als van de overige-
strandexploitanten aangehoord, be-
treffende de ligstoelen met de daar-
aan bevestigde zon-overkappingen.
Deze overkappingen voldoen n.l. in
de praktijk niet. De constructie,
twee houten latten met bouten aan
de kop van de stoel verbonden, be-
perken de levensduur van de stoel
aanzienlijk. De bout-bevestiging
gaat, onder de invloed van de zee-
lucht, spoedig roesten, de overkap-
ping is moeilijk te verzetten, terwijl
bovendien door het hierdoor for-
ceren van de bevestiging, de hout-
constructie dikwijls breekt of zó
uitslijt bij de kap-bevestiging, dat
door de ontstane speling de huurder
van de stoel meermalen plotseling
de overkapping over zich heen
krijgt, doordat deze naar beneden
klapt.

De strandpachter heeft de vele
klachten van beide zijden goed in'
zich opgenomen en de afgelopen,
wintermaanden besteed aan een af-
doende oplossing van dit probleem.
Het bleek tenslotte het ei van Co-'
lumbus te zijn. Hij maakte de lin-
nen overkapping aan een buigzaam,
stuk stevig draad, een soort beton-,
draad, dat hij zwart lakte en met
een speciale buiging aan de uit-
einden in de koplatten van de stoel
bevestigde, waarna de overkapping
zichzelf vastklemde. Deze cpnstmc-
tie heeft bovendien nog dit voor-
deel, dat de overkapping bij de stoel
in opgevouwen toestand daarin ge-
heel wegvalt.

De heer Lefferts toonde ons zijn
nieuwe vinding een dezer dagen vol
begrijpelijke trots. Hij is er, nadat
gebleken was, dat deze uitstekend
in de praktijk zou voldoen, reeds
toe overgegaan, zijn ruim 250 }ig-
stoelen alle van deze nieuwe con-
structie te voorzien

MUNHARDTJES: sterke JL
bestrijders van kou en griet», ̂ î

Kleine lichtjes
Onder deze titel heeft onze plaats-
genote, Mevr. Ria Draak-Groenveld,
een aantal van haar verzen laten
bundelen en ze ons ter kennisma-
king toegezonden. Vanzelfsprekend
waren de meesten daarvan ons
reeds bekend, doch bij het opnieuw
doorlezen daarvan trof ons weder-
om het aantrekkelijke van deze
impulsieve gedichtjes, spontaan ont-
staan in de opwelling van een
ogenblik. Mevr. Draak-Groenveld
wil aan haar verzen geen hoge
letterkundige waarde toekennen,
maar wat steeds opnieuw deze ver-
zen aantrekkelijk maakt, is de
grote liefde voor de natuur, die er-
uit spreekt, met een spontaniteit
die tussen de regels dóór te lezen is..
Wat denkt U van:

Ik houd niet van
die aangelegde parkin

Ik houd van 't duin,
waar alles zo maar groeit.

Daar zijn geen paden,
die men aan moet harken,

Daar is geen boom,
waarvan men takken snoeit.

Daar is het heimwee van de emi-
grant in het aantrekkelijke „Be-
houden vaart":

't Lied, van de branding
zul je nog horen.

Als je in 't land bent
vér over zee.

't Lied van de golven
klinkt in je oren,

Diep in je harte neem je het mee.
Ja waarlijk, deze eenvoudige ge-
dichtjes hebben speciaal voor ons,
inwoners van Zandvoort, wel een
grote aantrekkelijkheid en bekoring.

Kookcursus
Dames, denkt U om de kook-

cursus, a.s. Dinsdagavond gebouw
Tolweg 10.

NOOY
lANDvOORI



Zomer en winter geopend!
Open haardvuur - Klein Match Biljart

O n d er t r ou wd :
COSJA BOUT

en
AART VAM DOBBENBURGH

Bentveld, 20 Januari 1954.
Duindoornlaan 29.

Dankbetuiging
Hiermede betuigen wij onze harte-
lijke dank, voor de vele bewijzen
van deelneming bij het overlijden
van onze geliefde man, vader, be-
huwd- en grootvader, de Heer
, VOLKERT SCHAAP.

Uit aller naam:
i Wed. W. Schaap-Weber.
Zandvoort, 22 Januari 1954.
Brederodestraat 14a.

Dankbetuiging
Hiermede betuigen vrij onze harte-
lijke dank aan Ds. de Ru, Dr. Rob-
bers, zuster Hoogenbosch en zuster
de Wilde, voor de goede behande-
ling tijdens de -ziekte en het mede-
leven bij het overlijden van de Heer

VOLKERT SCHAAP.
Uit aller naam:
Wed. W. Schaap-Weber.

Zandvocrt, 22 Januari 1954.
Brederodestraat 14a.

GEMEENTE ZANDVOORT

Seizoenvergunningen
Burgemeester en Wethouders van

Zandvoort stellen de inwoners van
deze gemeente tot uiterlijk 15 Fe-
bruari a.s. in de gelegenheid voor
het badseizoen 1954 een vergunning
aan te vragen voor:

a. het venten, of het aanbieden
van diensten op het strand of
in het dorp;

b. het innemen van standplaatsen
in het dorp en aan de Boule-
vards o.a. voor de verkoop van
haring, ijs enz.

Personen, die in deze gemeente hun
bedrijf uitoefenen kunnen — even-
eens tot uiterlijk 15 Februari a.s. —
een vergunning aanvragen voor het
innemen van een standplaats aan de
openbare weg nabij de ingang van
het circuit tijdens aïïe auto- of
motorwedstrijden of andere evene-
rnenten, welke gedurende het sei-
zoen 1954 gehouden zullen -worden.
Een situatietekening van de bij het
circuit beschikbare standplaatsen
en een lijst van de daarvoor ver-
schuldigde pachtsommen liggen ten
raadhuize voor belanghebbenden
ter inzage.

Formulieren voor het aanvragen
van de hiervoor bedoelde vergun-
ningen zijn ten raadhuize verkrijg-
baar. Aanvragen, die na boven-
vermelde datum aldaar binnen-
komen of die niet op het daarvoor
bestemde formulier zijn gesteld
worden niet in behandeling ge-
nomen.

Nadere inlichtingen kunnen ten
raadhuize (afdeling algemene zaken)
•worden verkregen.

ZANDVOORT, 16 Januari 1954.
Burgemeester en
Wethouders voornoemd,

De Burgemeester,
VAN FENEMA.
De Secretaris,
W. BOSMAN.

WINTERPOT
Natuurlijk met OLBA worst!
Iets aparts.

KOPER's
Comestiblesbedrijf
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.

E. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
BJnnenw. 155, Tel.39872 Heemstede.
Men zegt wel eens: Bos is duur
Evenwel, dit moet zijn Bos lijkt
duur, maar is goed! In de 50 jaar,
waarin wij groenten hebben ver-
kocht, was dit onze kracht. Goede
waar is nooit te duur. Kijk maar
naar onze gesneden en schoonge-
maakte groenten. U moet het zelf
maar eens proberen. Koop de beste
waar bij de beste, dan is het nooit
te duur! Heden nieuwe kas-andijvie
iets bijzonders. Pracht kleine harde
spruitjes, bijzonder mooi, goed
schoongemaakt en heus niet zo
duur. Spruitjes zijn voordeliger als
U ze schoongemaakt koopt. Verder
rode- en groene kool, uien en wor-
telen. Pracht gesneden soepgroente,
25 cent per 100 gram. Heden ook
voorhanden gezouten sperciebonen,
goudgele andijvie, en heel zachte
snijbonen, alles eigen inmaak.

Vanaf Zaterdag volop Diepvries-
groente, (uitgewogen) sperciebonen
en doperwten, heerlijk!! Sinaas-
appelen 8 voor l gulden, mandarij-
nen 3 voor 25 cent. Roodkokende
stoofperen en zoete appelen. Nog
steeds 10 kilo zandaardappelen,
(drielingen v.an Noordwijk aan Zee),
voor ƒ1.50. Bij ons kunt U nog veel
meer kopen. Alles wordt aan huis
bezorgd. U belt maar 2112.

BURGERLIJKE STAND
15-21 Jan. 1954.

Geboren: Petrus Gijsbertus, zoon
van P. M. Baars en J. H. van der
Peet; Cornelis Gerardus Maria,
zoon van J. Molenaar en M. G. van
Deelen; Leendert, zoon van G. N.
van Gasteren en N. Paap; Marianne
Maria Theresia, dochter van G. A.
J. van der Storm en G. T. A. Nink;
Marianne Petronella, dochter van
P. P. J. Joukes en A. Paap; Simon
Jacobus, zoon van A. Beekhuijs en
A. C. van Duijn.

Ondertrouwd: A. van Dobben-
burgh en J. P. Bout.

Overleden: H. Zeepvat, oud 70 jr.,
echtg. van M. Schaap; C. M. J. ter
Wolbeek, oud 67 jaar.

Verslag strandschap 1953
Het bestuur van het „Strandschap

Zandvoort" heeft een verslag gepu-
bliceerd over zijn verrichtingen in
het jaar 1953. Hieruit blijkt, dat
het bestuur, door herverkiezing
wegens periodieke aftreding, geen
wijziging onderging.

De] politie maakte op het strand
slechts 51 maal proces-verbaal op,
tegen1 152 maal in 1952 en 221 in '51.
De soepelheid van de bereden bri-
gade blijkt hieruit dus wel duide-
lijk, want tegen het verbod van
baden en zwemmen op een bepaald
strandgedeelte werd slechts 35 maal
opgetreden met een proces-verbaal,
tegen 136 maal in '52 en 175 maal
in 1951. Venten op het strand zon-
der vergunning bracht l bekeuring,
het berijden van het strand met
voertuigen l maal, gedragingen in
strijd met de eerbaarheid eveneens
l, en het dragen van een zwem-
broekje, bekend als driehoekje 11.

De verordeningsmaatregelen wer-
den aangevuld met een bepaling,
waarbij van l Mei tot l Sept. tussen
's morgens 9 uur en zonsondergang
verboden wordt, een motorrijtuig op
het strand tussen de kilometerpalen
63 en 68 te hebben. Onder dezelfde
beperkingen werd op het strand

tussen een punt, gelegen 200 meter
ten noorden van kilometerpaal 65
en kilometerpaal 67 verboden, een
tweewielig rijwiel te hebben.

In de vergadering van 29 October
j.l. werd uitvoerig gesproken over
de vraag, of de bepaling, die ver-
biedt, om aan het drukst bezochte
strandgedeelte, — behalve als ge-
bruiker van een badinrichting —in
zee te vertoeven, te baden of te
zwemmen, diende te worden gewij-
zigd. Hierover zal een beslissing ge-
nomen worden in de eerste dit jaar
te houden vergadering.

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der Redactie.

Geachte redactie,
Een kerkhof is, naar ik meen, een

plaats om de doden te herdenken.
Een plaats, om door stille over-
peinzing en door het neerleggen
van bloemen op de graven van onze
dierbaren te leven in de herinne-
ring aan wat eens was dat tot onuit-
sprekelijke troost kan zijn. Die
bloemen, neergelegd op de graven
zeggen iets, zij vertellen van de-
verbondenheid, die er met de over-
ledenen blijft bestaan. Hoe hard
is het, te moeten ervaren, dat op
ons Zandvoortse kerkhof die bloe-
men in enkele dagen verdwenen
zijn. Men zegt, dat de oorzaak is
een grote haas, die al jaren lang op
het Zandvoortse kerkhof zich ver-
zadigt met de bloemen, die uit her-
innering en eerbied worden neer-
gelegd. Ik begrijp niet, dat de ge-
meente aan deze jarenlange plaag
nu eens niet wat kan doen. De haas
behoeven we niet dood te maken,
maar laat men het dier in elk ge-
val vangen en ergens anders heen
brengen, in onze uitgestrekte dui-
nen, waar het beest thuis hoort.

Ieder mens heeft maar niet steeds
opnieuw geld voor nieuwe bloemen.
Tenslotte brengt men deze toch niet
om de haas van eten te voorzien!

U redactie, dankend voor de
plaatsruimte,

A. Schweinsbergen-Schuiten.

Zandvoort 650 jaar
Dit jaar bestaat Zandvoort 650 jaar.
Een pracht gelegenheid om Zand-
voort in de algemene belangstelling
te brengen. Maar.... omdat we het,
volgens de berichten in de pers, te
druk hebben met allerlei andere
feestelijkheden en moeilijkheden,
zal dit 650-jarig bestaan dit jaar
niet gevierd worden, doch als
Zandvoort 651 jaar bestaat. Viert U
Uw zeventigste verjaardag ook als
U een en zeventig wordt? Plannen
zijn er al naar ik in de pers heb
gelezen, maar deze kunnen eerst in
1955 uitgevoerd worden, omdat
ja, waarom eigenlijk? Ziet Zand-
voort werkelijk geen kans om in 7
a 8 maanden de nodige feestelijk-
heden te organiseren? Och kom, dat
meent men toch niet. Neen, ik zou
zeggen, dit jaar of in het geheel
niet. H.B.
Volkomen juist! Inzender kan ech-
ter gerust zijn. Er zijn voor dli jaar
reeds grote plannen voor herden-
king in voorbereiding, mede dank
zij particulier initiatief, waarover
zeur binnenkort nadere mededelin-
aen volgen. Red.

AUTOVERHUUR
met en zonder chauffeur.

RINKO's Autobedrijven
ORANJESTRAAT 2-12 - TELEF. 2424

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

Voor leden van de vereniging komt eind Febru-
ari 1954 beschikbaar de boven duplexwoning

VondelBaan 20b.
Huurprijs p. week ƒ8,10 alle andere kosten in-
begrepen. Opgave schriftelijk vóór Dinsdag a.s.
's avonds 7 uur, bij de secretaris D. van Dijk,
Dr. C.A. Gerkestraat 22.

GOEDKOOP
is vaak Duurkoop!

Zeer terecht! Daarom houden wij ook vast
aan kwaliteit! In onze zaken kopen en ver-
kopen wij echter volgens de moderne econo-
mische inzichten, b.v.:

Gecombineerde inkoop voor 5 zaken.
Gebruik van de allernieuwste machines.
Verkoop volgens Quick service systeem.
Geen thuisbezorging. Geen crediet.
Centrale vleeswarenfabricatie.
Eigen vervoer.
Directe calculatie volgens Mod. Bedr. Adm..
Samenwerking met laboratoria
van het Slagersproefstation, enz. enz.

Hierdoor wetenschappelijk verantwoorde prijzen
Varkensvlees: 500 gr. Rundvlees: 500 gr.

Doorr. R.lappen ƒ1.65
Magere lappen., ƒ1.98
Fijne Rib ƒ1,98
Rosbief ƒ2,25
Lende ƒ2,25
Entrecôte ƒ2,25
Staartstuk ƒ2,25
Biefstuk ƒ2,75
Lamscarbonade ƒ1,20
Lamslappen v.a. ƒ1,30

Fricandeau ƒ1,98
Lappen ƒ1,78
Haascarbonade ..ƒ1,88
Ribcarbonade .. ƒ1,78
Sch.carbonade .. ƒ1,55
Doorr. Vark.lapp. f 1,38
Filet ƒ2,15

Kalfslappen .... ƒ1,65
Kalfsfricandeau ƒ2,20

Bout ƒ1,75
OOK OP VLEESWARENGEBIED

SPECIALE AANBIEDINGEN!
Weekend-reclame: ^
100 gr. Ham en 100 gr. gek. worst S

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
HalUstraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Het wereldbeeld
van een humanist

Over bovengenoemd onderwerp
sprak de heer Ir. P. Schut uit
Amersfoort, na door de voorzitter
de heer R. de Jong te zijn ingeleid,
Zaterdagavond in hotel Keur tijdens
een openbare bijeenkomst van de
Gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Verbond.

Spreker begon, met erop te wij-
zen dat op de voorgrond moest
worden geplaatst, dat in zijn cause-
rie sprake zou zijn van het wereld-
beeld van een, en niet van DE
humanist. Wereldbeeld is -wereld-
beschouwing, dus levensbeschou-
wing, waarmede een levenshouding
gepaard zal moeten gaan. Bij het
vormen van dit wereldbeeld maakt
de mens vele fouten, waarvan er
één is, dat de mens zich moeilijk
kan losmaken van voor-oordelen,
voortvloeiend uit afkomst, milieu
enz. Het idee, dat de mens heerser
is over de schepping, dient vervol-
gens als een waan-idee te worden
verworpen.

In een vrij diepgaand en wijs-
gerig betoog zet spreker hierna uit-
een, dat de mens machtig, doch
tegelijk zéér nietig is ten opzichte
van de kosmos. Wat is dood, wat
is leven, wat begin en •wat einde,
vraagt spreker zich af. Het zijn
vragen, waarop de mens geen ant-
woord weet.

Spreker besluit met het voorlezen
van een klein gedeelte uit „De
kleine Jôhannes" van Frederik van
Eeden, omdat er z.i. geen beter
voorbeeld is, om het door hem ge-
sprokene te verduidelijken.

Tijdens het interessante debat
sprak Ir. Schut als zijn overtuiging
uit, dat Godsdiensten en religies,
met name het Christendom, het
Mohammedanisme enz. bezig zijn,
onze tijd te ontgroeien. Wat het
Christendom betreft, dit was een
overtuiging van onze vaderen, doch
de toenemende buitenkerkelijkheid
wijst er wel op, dat de mens van
heden dit niet meer als een aan-
vaardbare levensbeschouwing kan
zien. Wat betreft een vraag van de
voorzitter, of er geen gevaar in
schuilt, dat het Humanistisch Ver-
bond overgaat, tot het aanstellen
van zgn. raadslieden, waarmede
men de weg opgaat van de kerken,
die priesters en predikanten aan-
stellen, antwoordde de spreker, dat
het verschil wel héél groot is, want
hier is bij het trachten, naar ophef-
fing van de mens uit de moeilijk-
heden door deze raadslieden, geen
sprake van enige dwang, zoals dat
bij priesters en predikanten het
geval is; evenmin denken deze
raadslieden zoals laatstgenoemden
wél, de wijsheid in pacht te hebben,
zij handelen slechts uitsluitend
dóór en vóór de mens, waarbij,
naar sprekers persoonlijke- opvat-
ting, een „Het", dat achter alle
mysteries verborgen ligt en dat
vanzelf leidt naar de religieus-
humanistische gedachtengang, niet
achteloos kan worden voorbijgegaan.

Cabaret-avond
Zandv. Operette Vereniging

Zaterdagavond bood de Zandv.
operette vereniging leden, begun-
stigers en donateurs in een stamp-
vol theater Monopolc de eerste van
de jaarlijkse twee cabaret- en
varieté-avonden aan.

Voorzitter C. Schaap opende de
avond, waarna een gezelschap van
boroeps-cabaret- en varieté-artisten
al spoedig de vereiste stemming en
sfeer wist te verkrijgen. Aan hot
met zorg samengestelde programma
werkten mee De twee Camé's, die
met hun aan griezeligheid grenzend

gooi- en smijtwerk in hun perfect
Cascade-nummer véél bijval oogst-
ten. Jan Davids, de virtuoze accor-
deonnist, die ook nu weer prachtige
dingen deed. De parodist Jan Boeree
die met zijn West Fries praatje en
zijn geestige vertelling uit het
soldatenleven de zaal deed gieren
van het lachen. De clowns Pipo en
Nanny, die een niet minder groot
succes oogstten, terwijl het op-
treden van „The Chico's" als cow-
boy-trio, zowel vóór als na de
pauze, zóveel enthousiasme teweeg-
bracht, dat toegiften nodig waren.

Nieuw voor Zandvoort in dit
programma van kleinkunst waren
het verbazingwekkend optreden van
de acrobatische danseres Tosca
Flora, een prachtig nummer vol
charme en gratie en de wónder-
baarlijke prestaties van Martin To-
nelly, eerst als manipulator en
later als modern goochelaar. Op
geestige en beschaafde wijze zorgde
de conferencier Dick Smit ervoor,
dat een vlotte afwerking van het
programma verzekerd was.

Na afloop volgde een geanimeerd
bal, op de tonen van het show- en
dansorkest „The Moonlight Serena-
ders", o.l.v. Henny Hildering.

De voorstelling zal a.s. Zaterdag
worden herhaald.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslag Zaterdag j.l.:

T.Z.B. adsp. a-O.G. b 3-0
Programma voor Zondag:

T.Z.B.-Vogelenzang 2 u.
T.Z.B. 2-van Nispen 2 12 u.
Vogelenzang jun.-T.Z.B. a 2 u.

Zaterdagmiddag:
I.E.V. adsp. a-T.Z.B, a 3 u.

Adsp. a doen natuurlijk hun best
om de punten uit IJmuiden mee
naar huis te nemen, daar zij dan
tevens kampioen zijn van hun afde-
ling. Jongens succes!!

Ouderavond Mariaschool
Een gezellige feestavond zou de

ouderavond van de Mariaschool
kunnen worden genoemd, die Zon-
dagavond in het Patronaatsgebouw
plaats had.

De avond werd geopend met een
interessante causerie van de heer
J. G. Crabbendam, onderwijzer aan
deze school, die op heldere en dui-
delijke wijze uiteenzette in zijn
onderwerp: „De verstandhouding!
tussen school en huisgezin", dat
deze band goed en hecht moet zijn
en dat voor deze zo belangrijke
verstandhouding niet alleen en niet
in de eerste plaats het onderwij-
zend personeel moet medewerken,
doch dat bovenal de ouders hier-
aan véél kunnen doen.

Daarna zongen de kleintjes de
jarige pastoor P. van Diepen toe,
waarna de groteren dit leuke voor-
beeld, dat buitengewoon werd ge-
waardeerd, volgden.

De opvoering van een zangspel
„Jan Klaassen en Katrijn", buiten-
gewoon leuk met medewerking van
een groot zangkoortje vertolkt, werd
door alle aanwezigen op hoge prijs
gesteld en uit alles bleek, dat ge-
degen studie aan dit aardige spel
was voorafgegaan.

Pastoor van Diepen bleek in zijn
dankwoord niet ongevoelig voor de
sympathie, die men had bewezen
en dankte de kinderen, voor de
genoegelijke avond, die men ge-
schonken had. Daarna hadden ten-
slolte de ouders gelegenheid, do
werkstukken van kinderen uit de
7de klasse in ogenschouw te nemen.
Het was do moeite waard, want er
was véél te zien en te bewonderen.
Met trots kan het bestuur van de
Mariaschool op deze zo geslaagde
ouderavond terugzien.

K.J.C. Noord
De 2e week van de maand Januari
bracht zoals te verwachten was,
diverse veranderingen in de stand
van de maand-competitie. Deze
wijzigde zich als volgt: 1. J. Zwem-
mer; 2. A .Schaap; 3. Ab Zwemmer;
4. H. Roos.

In een korte ledenvergadering,!
welke voor het begin van deze
speelavond werd gehouden, werd
na een stemming besloten om de
echtgenote's van onze leden en echt-
paren tot onze vereniging toe te
laten treden. Dit ter vermeerdering
van het ledental en ter verhoging
van de gezelligheid. Nieuwe leden
kunnen zich opgeven bij de secr.
J. H. van Keulen Jr., Diaconiehuis-
straat 5 en in ons clubhuis „De
Vijverhut".

K.J.C. Zandvoort
Donderdag j.l. speelde de K.J.C.

Zandvoort zijn 3de ronde voor het
maandelijkse kampioenschap. De
uitslag was: l Boom; 2 D. Visser jr.;
3 D. Visser sr..4 P. Schijff.

Contactcommissie
kustbrigades

In de te Leiden gehouden ver-
gadering van de contactcommissie
der Kustbrigades van de Konink-
lijke Bond tot het redden van
drenkelingen, werd de heer P. v.d.
Mije, ere-voorzitter van de Z.R.B.
bij acclamatie herkozen tot voor-
zitter vanl de contactcommissie.
Besloten werd, de bonds-stranddag
1954 in Noordwijk te houden.

Voor SPOEDREPARATIES
het adres

Jac. TROOST
horlogemaker

Brederodestraat 11 - Telef. 2774

Wat voor feest of partij?
Allea VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Deze week RECLAME

250 gram Zandkoekjes
voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.

TELEF. 2153

Electr.

Wasmachine's
vanaf f 197,5O

Eventueel gem. bet. cond.

VERHUUR
2 uur voor 1 gulden
DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 - TEL. 2658
Tob niet langer,

kom eens praten!

Administr.kantoor A, F, HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Tandvoortsolaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236 .



Te koop: CITROEN, goed lopend, l op 25 Prijs 590. Hamers, Kostverlorenstr. 34, Telef. 2856
Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 mm.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Solombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4 13 et. p. m.m.
pa^na 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. rn.m.

Liefdadigh.adv. 40','t red.
Bi) contract belangr. kort.

Openbare verkoping
Zandvoort

rsTc-.arissen Th. KEIMAXS
te Amsterdam en I. JOXK
te Haarlem zullen op Don-
derdag 11 Febr. a.s. des
narr.. r.a 2 u. in het Notaris-
huis. Eiiderdijkstr. 1. Haar-
lerr. in het openbaar ver-
kopen:
1. Vier huizen met erven.

schuren en tmner. STA-
TIO.VSPLEI.V nrs 19, 21,
23 en 25 te ZANDVOORT
orcor ong. resp. 1.52 A.,
~1AS, A. 1.43 A. en 1.52 A.
TTi.uiLga.ng naar de Paral-
lelicèg. Afzonderlek en
in combinatie. Huur:
f6<r— p.m. pp. Lasren
ong. ƒ110,— p.j. p.p.

2. Een huis met erf aan de
L>T. Smitsstraal 12 te
Z.4.VDVOORT, groot 59
c.A. Huur f4S,30 p.m.
Losten.: ƒ106,55 p.j.

Aanvaarding bij betaling,
uheri. op 25 Maar", a.s. Be-
zichtig. Di. en Do. 2-4 u.
Inlicht, bij r.ot. .Jonk. VTil-
hêlminastr. 61. Haarlem.
te:. 10459.

TECHNISCH BUREAU

BiNDELS
Paradijsweg 16 - Tel. 3166
Werkplaats: Herenstraat 2.
Erkend installateur voor
h=t gehele land. Reparatie
es verkoop van alle voor-
komende electr. apparaten.
Verkoop AXA gloeilampen
gegarandeerd 1000 brand-
uren. .Min. stroomverbruik.

Jcngernan VRAAGT net
KOSTHUIS (permanent).
Br. onder no. 34-214 bur.
v.d. blad.
Cér.-raagd:

Aank. eiectriciën
H. Schuilenburg. Be goed-
kope Amsterdammer. Gr.
Krocht 5-7.

LET OP! LET OP!
A.Akersloot
Geeft de hoogste waarde
voor alles, wat U kwijt

wilt zijn!
O.a.: lompen .. 30 et. p. kg.
Carton " 3 et. p.K.g.
Tijdschriften en

couranten 4 et. pJï.g.
Lood. geel koper en alle
andere oude metalen, ba-
den, geysers enz. tegen
beursprijzen.

BELT TJ EVEN 2 8 4 5 ?
Wij komen direct'.

A. Akersloot
SCHELPENPLEIN 7.

Pakhuis de gehele dag
geopend.

PIANOLES
C-OSSE KROESE

Pianoleraar
(Steatsdiploma M. O.)

kan zijn lessen in Zand-
voorc en Bentveld nog
met enkele leerlingen
uitbreiden, zowel voor
beginners als gevorder-
Aen. Inlichtingen rnon-
deïing of telefonisch:
llamixstrast 92 rood,
Haarlem. Telef. K 2500-
24403.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Vcor eenvoudige adm. werkzaamheden:

2 meisjes gevraagd
Xet handschrift vereist, bekendheid met typen,
strekt tot aanbeveling. Br. met uitv. inl. en
verl. salaris no. 34-213 bureau van dit blad.

Hij de firma KORT. manufacturenzaak.
kan een nette

leerling-verkoopster
gerjlaatst worden. Aanmelden : ^Maandagavond
.-a" 3 uur: Grote Krocht 32.

DRUKKERIJ VAN PETEGEM &. ZN.

KERKSTRAAT 23 - TELEF. 2793

VE°.ZO=.ST AU UW DRUKWERK

Als na een dag van ingespannen werken,
Genoten wordt ran huiselijke rust,
Is hij, die van het roken u'erk'lïj'k u;il genieten,
Op kwaliteit van DROMMEL steeds belust!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vrijdag 22, Zondag 24 en Maandag 25 Jan, 8 uur
FREDA JACKSOX - REXE RAY - LOUIS
MAXWELL en LACREXCE HARVEY in

4 Huis der
verloren vrouwen

Onthullingen van praktijken, waaraan
niemand wilde geloven totdat zij werden
vastgesteld! L" zult geschokt worden als
nooit tevoren. (18 jaar).

Dinsdag 26 en Woensdag 27 Januari - 8 uur
JCHX PAYXE - COLEEN GRAY
PRESTOL FOSTER

Het vierde masker
Een misdrijf zo afschuwelijk, dat de wereld
huiverde. Achter 4 maskers verborgen
zich 4 niets ontziende misdadigers. (18 jr.).

Zondagmiddag 23 Januari 2.30 uur
Speciale Familie-voorstelling

VERA ELLEN - DAVID NIVEX - CESAR
ROi.ir.RO in de grote Tecrmicolor Show-
ölm (Alle leeftijden).

Lach en vergeet
ZATERDAG 23 JANUARI GERESERVEERD
voor 2e feestavond ZANDV. OPERETTE VER.

DONDERDAG 28 en VRIJDAG 29 JANUARI
GERESER.VEER.D voor de Zandv. Toneelver.
„OP HOOP VAN ZEGEN".

Het is ons een genoegen. U te kunnen A
mededelen, dat wij heden het reeds jaren ™
te Zanüvoort gevestigde ^

Taxi-bedrijf J
G. R. BISEXBERGER. Zandvoortselaan 7 ^

hebben overgenomen. ^

TELEFOON 3560 J
blijft gehandhaafd. A

P. KERKBHAN +
HALTESTRAAT 63 - TEL. 2214 en 2560 ^

De Filmstrookonderneming F l P R O N
zoekt in Zandvoort of naaste omgeving

met minstens 7 kamers of een bedrijfsruimte
met bijv. een 5 kamerwoning. Huurprijs mag
hoog zijn mits het huis geschikt is. Indien tot
ruil overgegaan moet worden hebben wij een
prachtige 5 kamerwoning in Amsterdam-Zuid
beschikbaar. F I P R O N. Kinderdijkstraai 65.
Amsterdam-Z. Tel. 93332.

Leert nu

op ieder gewenst uur, óók voor vrachtwagens.

Heerenians' Autorijschool
CAMPLAAN 9 - HEEMSTEDE - TEL. 39758

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A RO| Prinsesseweg 15
Telef. 2066

van diverse meubilaire goederen op
DCXDERDAG 28 JAXUARI 's mor-
gens 10 UUR in OXS HUIS. Dorps-
plein. w.o.: blank eiken ameuble-
ment; opklapbed m, ombouw; stoe-
len. tafels, clubjes, gordijnen, ledi-
kar.len m. toebehoren, boekenkastje,
dressoirs, tuin-amcublement. porce-
lein en glaswerk, keukengereedschap
en wat verder is te bezichtigen op
Woensdag 27 Januari van 2 tot 9 u.
Goederen voor dezo veiling kunnen
nog ingebracht worden.
Veilingmeester

P.Waterdrinker
TELEF. 2164

IEDERE WOENSDAG:
Speciale
messelenavond

Café-Rest. „DE KROON".
G.H. v.d. Eijken.

Stationsstraat 11, Tel. 3075.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
staan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF l
Hogeweg 29 - Telef. 2464

C.Schuïten
mandenmaker

Repareren van alle manden-
werk en het matten van stoelen
Huisadres: Koningstraat 12.
Werkplaats: Swaluëstraat 21.

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.
Telef. K 2507-2033

Kantoor- en
Winkelboeken
Briefordners

Boekhandel

V. J. v. Petegem
Kerkstraat 28 Telefoon 2793

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT
Herenstraat 4 - Telef. 2137

Voor Zandvoort, Bentveld,
Aerdenhout.

ÜWPOPPENKINDZ1EK?
Brengt haar in onze Kliniek!

Reparatie aan alle soorten
poppen.

Elk onderdeel voorradig.
Akkers- Vasterman.

Ged. Oude Gracht 50
HAARLEM.

Ook af te geven in paviljoen
„de Vijverhut", Vondellaan
Zandvoort.

JANSEN EN PIETERSE
P. Wat zie je er verwaaid uit

Jansen'.
J. Hoe kan dat ook anders. Ik

was Zondagmiddag op de Strand-
-,veg. waar HAMERS eens zijn vi-
trine had waarin stond te lezen:
V,~at een kruis, als U straKs visite
krijgt ea U heeft geen borrel in huis.
Bel dan oo r.vee-acht-vijf-zes en
HAMEUS vu!: Uw kruik of fles!
Laat nou door een rukwind de ruit
gebroken zijn: Wat een knal was dat.

P. Dat geloof ik. maar wat zonde
van al die flessen, die erin stonden.
Echte VLAM van Cooymans uit
Den Bosch, je weet wel. waar Ha-
mers mee uitkwam op de Kerst-
show .-Kerstmis thuis", ƒ5.75 per
»,<i. ƒ2.95 per • - en 90 cent per
proeffles.

J. Ja, en bovendien stonden er in
die vitrine óók flessen DXJCAAT.
Een 2-liter fles voor ƒ14.—; ! i fles
ƒ7.15. V, fles J5AO; • . fles ƒ3.60:
»/» fles ƒ1.90 en = ,o fles ƒ0.90.

P. Dat weet ik. maar je moet het
niet verder vertellen, dat was water.

J. O. vandaar dat de Zandi'oortse
politie alles rnee naar het bureau
heeft genomen. Want was dat niet
gebeurd, dan was natuurlijk het
publiek aan "t proeven geslagen en
dat zou een slechte reclame geweest
zijn voor HAMERS in de Kostver-
Icrenstraat no. 34.

P. Maar wél een goede reclarne
voor de firma Ccoymans. want die
VLAM was toch maar echt. Tot
ziens Jansen en de groeten thuis.

Oefening Staalt Spieren
Het bestuur van de Kennemer

TurnKring. waarin onze voorzitter
zitting heeft, kwam in de afgelopen
week ter voorbereiding van de
jaarvergadering bijeen. Deze jaar-
vergadering werd vastgesteld op
Zaterdag 20 Februari a.s. bij Brink-
man in Haarlem. Tot afgevaardigde
naar de technische bondsvergade-
ring. die op 30 Jan. a.s. in Utrecht
wordt gehouden, werd aangewezen
Ir. A.E. de Boer.

Het programma voor de cpen-
luchtuitvoermg in Zandvoort ter
gelegenheid van ons gouden jubi-
leum cp 4 Juli a.s.. werd in grote
lijnen goedgekeurd, terwijl defini-
tieve vaststelling zal plaats vinden,
zcdra de namen der buitenlandse
ploegen bekend zijn.

De bondswandelmars die door
onze vereniging in verband met ons
jubileum wordt georganiseerd, is
thans definitief bepaald op 30 Mei
a.s. Be route gaat langs de béton-
wegen in de Zandvoortse duinen.

Aid. Volleyball. Naar alle waar-
schijnlijkheid zuilen zowel een
dames- als een herenploeg van
..Rapiditas'" (Haarlem) Maandag 25
Januari a.s. vriendschappelijke wed-
strijden tegen onze teams spelen
in onze zaal.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Wederom trok het eerste elftal van
Zandvoortmeeuwen aan het kortste
eind. Ondanks een sterk veldover-
wicht werd de thuiswedstrijd tegen
T.Y.B.B. met 1-0 verloren.

Een alleszins verdiend gelijk spel
behaalde Zanavoorrmeeuwen 2 in
de uitwedstrijd tegen de leider
Hillegem 2. Een aardige wedstrijd
speelde het 3e uit tegen D.C.O. 2.
Met één doelpunt verschil ging deze
ontmoeting verloren. Het 4e elftal
bleef na uiterste krachtsinspanning
de baas in de thuiswedstrijd tegen
Hiïlegom 3. Ook het Se elftal legde
beslag op beide punten uit tegen
B.S.M. 3 en blijft in de running.
Op gemakkelijke wijze zegevierde
het 6e elftal over het onvoltallig
spelend Onze Gezellen 4. Het Te
elftal had thuis tegen T.Y.B.B. 8 de
beste papieren, maar verzuimde
doelpunten te maken om beslag op
de overwinning te kunnen leggen.

Xa vier weken rust verscheen het
Ie Zaterdagmiddagelftal weer in
het veld. Het werd geen succes,
want de uitwedstrijd tegen het
beter spelend P.V.F. werd met 3-1
verleren. Het 2e Zaferdagmiddag-
elftal sleepte één punt in de wacht
thuis tegen IJmuiden 4.
Uitslagen van Zondag n Januari:

Zandvoortmeeuwea 1-T.Y.B.B. 0-1
Hiïlegom 2-Zandvoortm. 2 1-1
D.C.O. 2-Zandvoortm. 3 3-2
Zandvoortm. 4-Hillegom 3 2-1
B.S.M. 3-Zandvoortm. 5 1-2
Zandvocrtm. 6-O. Gezellen 4 5-1
Zandvoortm. 7-T.YJ3.B. 8 0-0
Zandv.m. jun. a-H.CJI. b 2-2

Uitslagen van Zaterdag 16 Januari:
P.V.F. 1-Zandvoortrn. l 3-1
Zandvcortm. 2-IJmuiden 4 1-1
Haarlem a-Zandv.m. adsp. a 5-1
D.C.O. a-Zandv.m. adsp. b 3-1
Zandv.m. adsp. C-R.C.H. g 0-2

De training vindt normaal als ge-
woonlijk op het veld plaats. Bij
slecht weer wordt echter des Vrij-
dags in het gymnastieklokaal van
de Karel Doormanschool geoefend.
De leden, vooral van de hogere elf-
tallen, werden nogmaals verzocht,
steeds te Icomen.

* * *
Programma. Zondag 24 Januari:

R.K.A.V.V.-Zandvoortm. l 2.30 u.
Zandv.m. 2-Bloemendaal 2 2.30 u.
Zandvocrtm. 3-D.I.O. 2 9.45 u.
Stormvcgels 5-Zandv.m. 4 10 u.
H.B.C. 4-Zandvoortm. 5 uitgest.
Geel Wit 4-Zandvoortm. 6 12 u.
Zandvjn. 7-Spaarndam 3 9.4o u.
Zandv.m. jun. b-Hillegom b 12 u.

Programma, voor Zaterdag 23 Jan.:
Zandvocrtm. 1-Robaver l 3 u.
Zandvoortm. 2-Concordia l 3 u.
V.V.H. a-Zandv.m. vadsp. b 3 u.
Haarlem f-Zandv.m. adsp. c 3 u.
E.H.S. c-Zandv.m. adsp. d 3 u.

Ook de

SM 20MSRM09S f954
is ontworpen voor

Gymnastische oefeningen (zonder toestellen)
kunnen Uw taille- en heupwijdte reduceren.

Club- en Privé-onderricht.

U IV 0K609ST
BURG. ENGELBERTSSTRAAT 62 TELEF. 2393

UNION met J.L.O.-motor
Het pronkjuweel onder de bromfietsen! Wereldberoemd. Sierlijk.
Snel. Solide. Sterk. Prijs ƒ566.— compleet. Uit voorraad leverbaar.
Enige handelaar ter plaatse voor rijwielen met hulpmotor.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TEL. 2323. Ziet onze etalage!

Dames-
kapsalon
W. A. DONKERS
Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dam

OLIEPERMANENT
COMPLEET ƒ6,-.

Natuurlijke golven, en
krullen, verbranden der
haren uitgesloten. De
allernieuwste modellen
1954. Prachtige kleur-
spoelingen. Alle kleuren
ook voor grijs haar.
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Aardappelaaltje
Het zal stellig onze Zandvoortse

telers interesseren, dat de heer Dr.
H. J. Toxopeus, onderzoeker bt? het
-instituut voor veredeling van land-
'bouwgewassen te Wageningen, in de
radiorubriek- van het Ministerie van
iandbcuic, Visserij en. Voedselvoor-
-ziening. Maandag l Februari a.s. des
avonds ven fctcart voor achten tot
acht uur over de zender Hilversum 2
zal spreken over het kwekerswerk,
dat in het kader van het onderzoek
ter bestrijding van het aardappel-
cysten-aaltje in ons land wordt, ver-
richt, in het bijzonder, u-at de per-
spectieven hiervan betreft. Vanzelf-
sprekend voor onze Zandvoortse
Gardappeltelers een radiouitzending
van véél belang.

Afwachten
Er zijn vele optimisten in ons dorp.
Er zijn er, die menen, dat het thans
zeker is, dat de Tour de Francs na
de start op S Juli a.s. in .Amsterdam,
óók door Zandvoort zal voeren.
Zover is het nog niet, al wordt de
waarschijnlijkheid groter. In de
eerste plaats moet de K. N. W. U.
{Kon. A'ed, WieZren-ï/'nie) nog toe-
stemming geven. Men schijnt deze
Unie gepasseerd te zijn en daar is
men boos om. Dat is een, héél lelijk
ding, doch misschien nog wel op te
lossen. Misschien zien de heren het

-.grote belang van deze start tenslotte
tóch nog wel in. Doch bovendien is
-voor het leggen van de route door
Zandvcort óók Zandvoorts geld
nodig en niet zo'n klein beetje.
~We zullen moeten afwachten, of dat
er komen zal, maar vragen ons wél
af: „Wie zal dat betalen, zoete lieve
Cerretje?" We blijven hopen en af-
•wachten, want het cou ongetwijfeld
•voor cns dorp een mooie stunt zijn.
Andere optimisten zeggen, dat op 2S
April de heücoptèreaienst van Brus-
sel, via Rotterdam en Haarlem, naar
Zandi-ocrt zal worden doorgetrok-
ken. Óók dat is nog niet zeker. Wél
heeft onze burgemeester bij zijn
laatste bezoek aan Brussel vorige
•week flinke vorderingen gemaakt,
doch er moeten nog vele moeilrjk-
heden worden overwonnen. Doch de
Tcansen zijn aanzienlijk gestegen en
dat is een belangrijk ding.

Er rijn óók optimisten, die zeggen,
dat het 650-jarig bestaan iran. Zand-
•uoort dit jaar op grandioze wijze
zal worden gevierd. Het is alweer
te voorbarig. Er zijn inderdaad
plannen in voorbereiding, meerdere
zelfs, of ze zullen, slagen is nog van
véél factoren afhankelijk, die bin-
nenkcrt befcend zuüen zijn. Dat de
Zandvcortse winkelstand daarin een
belangrijke rol zal gaan spelen, is
teel zeker, tenminste ... als ze daar-
toe bereid zal zijn. We hopen over
al deze belangrijke aangelegenheden
onze lezers in een onzer eerstvol-
gende nummers uitvoerig en defini-
tief te kunnen inlichten.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Heb V nog trek in 'n ijssie?"

Dr. Albert Plesmanschool
officieel geopend

In tegenwoordigheid van zéér
vele autoriteiten heeft Woensdag-
middag burgemeester Mr- H. M. van
Fenema. de nieuwe openbare lagere
school aan de A.J. v.d. Moolenstraat
in plan Noord, welke de naam Dr.
Albert Plesmsnschool ontving, orfi-
cieel geopend.

De wethouder van onderwijs, de
heer A. Kerkman heette in één der
schocllokalen om pl.m. 3 uur de
talrijke genodigden welkom en
deelde mede. dat de Inspecteur van
het L.O. wegens zijn spreekuur en
de Hoofd-Inspecteur door ambts-
bezigheden, bericht van verhinde-
ring hadden gezonden.

Spreker zette hierna uiteen, dat
het stichten van de school véél voor-
bereiding had geëist, waai bij hij het
belangrijke werk van Zandvoorts
burgemeester, waaraan voor het
allergrootste deel de bouw te danken
was. ten zeerste roemde en hiervoor
de burgemeester zijn bijzondere
dank betuigde. Dank bracht spr.
hierna aan allen, die aan de bouw
van het fraaie gebouw hadden mee-
gewerkt. dat met de bescheiden ten
dienste staande middelen tóch tot
zulk een prachtig resultaat leidde.
Na dank te hebben gebracht aan de
schenkers van de vele fraaie bloem-
stukken en de fa. Samson te Alphen
aan de Rijn voor het geschonken
schilderij, gaf spreker het woord
aan burgemeester Mr. H. M. van
Fenema. om de officiële opening te
verrichten.

De burgemeester g£\-aaQdo van
zijn bijzondere voldoening en grote
erkentelijkheid, nog in de eerste
maand van het pas begonnen jaar
deze school te kunnen openen. Vol-
doening. omdat reeds binnen l jaar
na de eerste besprekingen, die over
de bouw van de 5 scholen die Zand-
voort nodig heeft, met het Minis-
terie van Onderwijs. Kunsten en
Wetenschappen werden gevoerd, de
eerste va'n die 5 scholen gereed
kwam, een feit, waarvoor de wét-
houder van onderwijs reeds terecht
hulde bracht aan de dienst publieke
werken en allen, die bij de bouw
waren betrokken. Gelet op de lof-
waardige wijze, waarop genoemd
ministerie begrip heeft getoond
voor de urgentie van de bepleite
drastische uitbreiding van school-
ruimte in Zandvoort, zou spreker
uit erkentelijkheid geneigd zijn, dit
ministerie het oké-ministerie te
noemen, waarbij de raadsadviseur,
Dr. J. H. Wesselings met ere dient
te worden genoemd.

Spreker zette uiteen, dat het oor-
spronkelijk de bedoeling was. even-
als aan de twee andere openbare
Zandvoortse lagere scholen, óók deze
school de naam te geven van een
strijder in het verzet tegen tj-rannie
en vrijheidsberoving, doch mét de
schok, die allen trof, door het plot-
seling heengaan van de man, die als
geen ander zijn leven lang op bij-
zondere wijze heeft gestreefd naar
bevrijding van dat, wat de mens
aan het aardse bindt, was daar
tevens de diepe voldoening, dat de
gezochte naam was gevonden, n.l.
Dr. Albert Plesmanschool, die naast
de beide helden uit het verzet, een
figuur van wereldformaat werd.
Hoogst erkentelijk toonde spreker
zich jegens Mevrouw Plesman voor
haar toestemming, zijn naam aan
deze school te mogen verbinden,
waarbij hij haar en haar kinderen
de verzekering gaf, te zullen trach-
ten, de Zandvoortse jeugd, die deze
school zal bezoeken, de deugden en
eigenschappen in te prenten, die Dr.
Plesman zo bijzonder sierden, n.l.
visie, plichtsgevoel en onverwoest-
baar doorzettingsvermogen. Ter ere
van Dr. Plesman's nagedachtenis
werd daarna op verzoek van de
spreker staande enkele ogenblikken
stilte in acht genomen.

De burgemeester meende, dat de
nieuwe prachtige school door nie-
mand beter in gebruik kon worden
gesteld dan door het kind zelf, om-
dat dp school tenslotte van het kind
is. Als vertegenwoordigers van
Zandvoorts schooljeugd waren hier-
voor door spreker uitgekozen de 11-
jarige Kees en de 7-jarige Willem
Aay, zoons van de opzichter van
publieke werken P. Aay, die bij de
bouw zulk een belangrijke rol heeft
gespeeld. Met het hoold der school

de heer J. Ramkema en diens echt-
genote, de beide wethouders en de
beide jongens, begaf de burgemees-
ter zich nierna naar de claxon, die
aanvang en sluiting der lessen zal
aankondigen, waarna de beide jeug-
digen door een druk op de knop deze
in werking stelden, waarmede de
officiële opening was verricht,
waarop een hartelijk applaus volgde.
Uit handen van de burgemeester
ontvingen de jongens hierna elk een
boek als herinnering aan deze be-
langrijke middag, voorzien van de
handtekening van de burgemeester,
waarna deze onder grote instem-
ming voorstelde, namens het ge-
meentebestuur een telegram van
dank en erkentelijkheid aan Mevr.
Plesman te zenden.

HUL£>E VAN DE K.L.M.
De heer C.C. Steensma. behorend

tot de Directie der K.L.M., voerde
het woord namens Mevrouw Ples-
man en zijn Maatschappij. Spreker
memoreerde de dankbare gevoelens,
dat aaa deze prachtige Zand\-oortse
school de ere-naam Dr. Albert Ples-
man werd geschonken. Hij over-
handigde daarna de burgemeester
een groot portret in lijst van wijlen
de heer A. Plesman. er aan toe-
vcegend, dat met dit geschenk
tevens de verplichting ontstaat, om
met ernstige en goede wil de kin-
deren die vorming te geven, die Dr.
Plesman tot de zijne had gemaakt.
Vorming, die leidde tot onverwoest-
fcaar doorzettingsvermogen, onwan-
kelbaar geloof in de toekomst en de
mens en nauwgezet plichtsgevoel,
waarbij hij de wens uitsprak, dat
straks de kinderen deze onver-

wcestbare geest zouden uitdragen
lot vér over de grenzen tot heil van
Nederland.

De burgemeester maakte zich tot
tolk van de aanwezigen, door te
verklaren, dat dit buitengewoon op
prijs gestelde gebaar van Mevrouw
Plesman en K.L-M. hem diep ge-
troffen had.

De aanwezigen kregen hierna ge-
iegenheid tct bezichtiging van de
schoei. Het fraaie, zesklassige ge-
bouw, met het opvallende, moderne
meubilair wekte terecht aller be-
wcndering evenals de ideale ligging
ervan. Een voorname entree, een
ruime speelplaats en een fraai aan-
gelegde tuin deden hier een in alie
opzichten ..model - schoolgebouw"
ontstaan, dat een belangrijke en
uitermate sierlijke aanwinst voor de
badplaats vormt.

Na de bezichtiging verenigden
allen zich wederom, waarna het
woord werd gevoerd door de heer
J. Sterrenburg, namens de Nederl.
Onderwijzersvereniging, afd. Zand-
voort: de heer H.J. van der Waals
als hoofd van de U.L.O. school; Ds.
C. de Ru. namens bestuur Vrilhel-
minaschocl; de heer J. van Eekeren
hoofd van de Hannie Schaftschool;
de aannemer, de heer C.J. Strijk te
Oegstgeest; de heer M. Deutekom.
directeur van publieke werken; de
heer A. Mabelis. hoofd van de Karel
Doormanschool; Mevr. A. Beek na-
mens de Zandvoortse ouderrsad;
de heer C. Wagtendcnk, hoofd van
de Wilhelminaschool; de heer J.
Kiewiet hoofd van de Julianaschool;
de heer J.C. Crabbendam namens de
Mariaschool. waarna de heer J.
Ramkema, het hoofd van de nieuwe
school het slotwoord sprak, daarbij
de verzekering gevend, alles in het
-werk te zullen .stellen om tot wriar-
heid te maken, wat rondom .de
figuur van Dr. Albert Plesman deze
middag op zo treffende wijze werd
gewenst. K.

Jeugdcriminaliteit
Vrijdagavond hield de korpschef

van politie, de heer H.P. Huijsman.
voor de afdeling Zandvoort van de
Ned. Chr. Vrouwenbond, in de
nieuwe consistorie der Ned. Herv.
kerk. een uitermate belangwekkende
causerie over „Jeugdcriminaliteit",
waarbij hij tevens de specifiek
Zandvoortse gevaren uitvoerig be-
lichtte. Er was voor deze causerie,
die o.a. werd bijgewoond door de
echtgenote van Zandvoorts burge-
meester, Mevrouw van Fenema-
Brantsma, grote belangstelling.

Spreker greep de gelegenheid aan,
de taak van de politie in het alge-
meen in een helder licht te stellen
en begon, met erop te wijzen, dat
niet alleen ambtshalve, doch óók uit
gegroeide interesse tijdens zijn
politieloopbaan, het vraagstuk van
de jeugd zijn bijzondere belang-
stelling had gaande gemaakt.

De heer Huijsman verzette zich
fel tegen de nog maar al te veel
heersende begrippen, als zou de
politieman alleen maar een soort
„boeman" zijn. De volksaard van de
Nederlander is er waarschijnlijk
oorzaak van, dat men in ons land
veelal — in tegenstelling met het
buitenland — de politieman ziet als
een soort geüniformeerde stoethas-
pel, die zich overal mee bemoeit.
Doch in feite is het zó. dat óók de
politieman niets menselijks vreemd
is, want hij is uit hetzelfde hout
gesneden als alle andere mensen.
Een goed politieman doet niet an-
ders, dan de taak vervullen, hem
door de overheid opgedragen,
waarbij het evenwel óók zijn plicht
is, uitermate tactisch te zijn en in
de eerste plaats te trachten, ont-
spoorden te helpen.

Komende tot zijn onderwerp, de
jeugdcriminaliteit, wijst spreker er-
op, dat dit probleem elk jaar méér
de aandacht gaat vragen. Deze ont-
sporingen van de jeugd zijn meestal
in hun gevolgen rampzaliger dan de
ontsporingen van ouderen en het
jeugdprobleem ligt voor ons in al
zijn beangstigende werkelijkheid.
Spreker wil de jeugdcriminaliteit
uitsluitend bezien door de politio-
nele bril, d.w.z. hard in een kei-
harde wereld. Het preventieve werk
van de politie op dit gebied is schier
onbegrensd, waarbij de politie niet
zelf de zaken opknapt, doch slechts
voorbereidend werk verricht. Spr.
geeft daarna een opsomming, van

wat de politie in aanraking brengt
met moeiüjkheden bij kinderen en
noemt daarvan enkele sprekende
voorbeelden, die meestal alle terug
te leiden zijn tot verzuimen of ge-
breken bij de ouders of opvoeders.
Ouders hebben taken en plichten
tegenover de kinderen, waarin de
politie eigenlijk niet mag treden, al
is de politieman dikwijls terecht
zéér verwonderd over de paedago-
gische inzichten der ouders.

Wangedrag, hoe weinig zeggend
op zichzelf misschien, doch waaruit
zo makkelijk misdadigheid kan
groeien, dient te worden beteugeld.
Waar licht wangedrag toe leiden.
kan. toont spr. met veelzeggende1

voorbeelden aan. Diefstal vraagt
daarbij speciale aandacht.

Ontsporingen op dit gebied zijn
dikwijls óók dan terug te leiden
naar de ouders, die niet alles deden
om de kinderen aan zich en het
gezin te binden en te weinig notitie
namen van op zichzelf onbeduidende
diefstalletjes, waarom in de huise-
lijke kring dikwijls nog hartelijk
gelachen wordt. Spreker roemt het
werk van de jeugdverenigingen, die
ter beteugeling van dit wangedrag
zulk prachtig werk verrichten.

„De politie", aldus de heer Huijs-
man, „zit heus niet verlegen om een
proces verbaal, maar tracht wél een
halt toe te roepen aan dreigende
mislukking of ontsporing. Dank zij
politie, kinderrechter, voogdijraad
en alles wat daarmede samenhangt,
kan men de kinderen in vele geval-
len voor blijvende misdadigheid
behoeden, zodat de gevangenis-
deuren voor hen gesloten blijven".

ZANDVOORTSE GEVAREN.
Zonder enige terughouding ver-

klaart spreker hierna, dat de pro-
blemen der jeugdcriminaliteit in
Zandvoort wel zéér speciaal liggen
op se.xueel gebied, hetgeen hem in
de 14 maanden van zijn verblijf in
Zandvoort wel duidelijk is gebleken.
De aard van de badplaats, de natuur
en de omgeving geven daartoe dan
ook wel alle aanleiding.

Spreker wijst er in dit verband
op, dat de gevaren, waarvan een
groot deel van hel publiek geen
besef heeft, welk een omvanfi deze
hebben, ontstellend groot zijn. Wal
de jcugdsexualitcit betreft, wordt
echter slechts in zéér bijzondere

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

FJSVREUGD
De felle Oostenwind

jaagt over watervlakken
en doet re in één nacht

verstijven en verstrakken.
Zijn adem

die het grillig golvend nat
in ijskleed tooit,

doorzichtig, spiegelglad.

A"u rullen gladde ijrers
'c kleed met krullen sieren

en komen jong en oud
het jolig ijsieest vieren,

'n Krassend krabbelaar,
daar klinkt een luide lach,

en rang en stand
verdwijnt bij toverslag.

De held're witte maan,
komt cm een hoekje gluren,

de ijsvreugd kent geen tijd.
op 't ijsvlak smelten d'uren.

Het broze ijs
door felle kou ontstaan,

dat brengt saamhorigheid
en korte vreugde aan.

Ria Draak-Groenveld.

Zandvoort op de schaats
Zandvcort is. wat de schaatssport

betreft, altijd wel héél bijzonder het
stiefkind geweest. Het ontbreken
van plassen, sloten of vaarten heeft
tot gevolg, dat schaatsenrijders voor
het beoefenen van die sport in hun
woonplaats, steeds moeten wachten
op het dichtvriezen van de vijver
in het Vijverpark. Thans is het dan
echter zcver. De politie heeft Woens-
dagmiddag omstreeks 2 uur de vij-
ver voor de schaatsliefhebbers open-
gesteld, nadat geconstateerd werd,
dat een ijsvloer Van 11 cm. dik aan-
wezig was. Wel was er door de
felle wind nog een groot stuk open
water, doch dit werd door de dienst
publieke werken afgezet. De animo
was deze eerste middag reeds bij-
zonder groot en vele honderden
benden de ijzers onder. Donderdag
organiseerde de Zandvoortse politie-
sportvereniging reeds onderlinge
polïtieschaatswedstrijden op de vij-
ver, terwijl de eigenaar van pavil-
joen ..De Vijverhut", die aan de
oever reeds een ..koek en zopie"
plaatste, bij aanhoudend vriezend
weer enkele ijs-evenementen denkt
te organiseren.

Zo kan dan ook Zandvoorts bur-
gerij van de schaatssport genieten
op deze heerlijk luw gelegen ideale
ijsbaan. Men moppert wel eens, dat
het lang duurt, vóór het zover is,
maar als dat ook eenmaal het geval
is, zal menige gemeente jaloers zijn
cp een ijsbaan, zoals Zandvoort er
een heeft.

BURGERLIJKE STAND
22-28 Januari 1954

Geboren: Willem, zoon van C. van
der Klauw en G. Paap.

Ondertrouwd: P.E. van der Ploeg
en M.P. van Staveren.

Overleden: H.A. Tiemeijer, oud 81
jaar, echtgenoot van J. Tilleman.

Spreekuur burgemeester
De burgemeester \ an Zandvoort

zal — wegens verblijf in het buiten-
land — op 3 en 10 Februari a.s.
geen spreekuur houden. Hét eerst-
volgend spreekuur wordt gehouden
op Woensdag 17 Februari a.s. van
10 tot 12 uur.

Brandweer rukte uit
Woensdagmorgen om 9 uur werd

de brandweer gealarmeerd voor een
schoorsteenbrandje in perceel van
Speykstraat 17c. In kurte tijd werd
het vuur bedwongen.

Des middags om pl.m. 2 uur kwam
er opnieuw alarm, thans voor de
Nic. Beetslaan no. 28, waar de bc-
woners getracht hadden met bran-
dendo kranten de bevroren water-
leiding te ontdooien, met het gevolg,
dat enig houtwerk had vlam gevat.
Bij de aankomst van de brandweer
was het begin van brand echter
reeds geblust.

Grote sortering SCHAATSEN,
SCHAATSGARNITUREN

OORKLEPPEN - SLEiiEN
voor de wintersport!

Henk Schuïlenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974
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:-iig te vallés, doordat z:j door een
groep ;or,ge:u; vrerd aanger&derj cal
zi; een z-.vare bersens-chudoing op-
liep. Dr. 3. Sntzinger verleende de
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Dr. ?Ji. v.c. Koog. huidarts.

Orith-oud: één ding. Óók voor boven-
genoemde CoEme:j"cci-ar:t?^!en naar

PARFUMERIE .JilLDEPJSG"
Kertetrcs: 23 Telejom 2107.
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Filmvoorstelling

250 jr. Ru m bate 70et

Bakkerij Van Staveren
' r,-.'S.i'rL 45

Heeft U iets op te ruimen?
TT:; kopen alle soorten meubelen en
inboedels- - Overaü te oetbiecen:

JE. JE3OS & Zonen

Birmen-K-. 155, TeL33372 Heemsude,
Nu i= het ti;d vcc-r diepvrie»-

boontfes. spercieboontjes. snijbonen.
arjd:;vie. coperwten en spinaziel Of

Nu is het voordelig om gesneden
groenten te kopen en U heeft geen

ren. zoals rode-, gele- en groene
kool. b-oerenkcol. arïd:;vie. schoon-
gemaakte spruitjes, alles kan-, en
klaar. Gek hebben -.rij -eer schoon-
gemaakte uierj en wortelen, echte

hebben -; weer s:>epgroe:iter_ ge-
sr^eden en goed gewassen, zoals sel-
derie. peterselie, kervel, nrei- blc»em-
kocl. vrortelt'es. 25 et- per 100 gram.
Verder: spercie- en sn:;bcoen, an-
d:;v:e uit het. vat (zoutj: echte win-
terkost- Heden nog 5 zoete sir.aas-
appelen vcor l gulden, lïooie goud-
remetten £5 et. per K.g, _Aardappe-
len. grote. 13 K_g- vc*or /I.50 U belt
2:12; alles v.-prdt U zo spoedig mo~
geli;k thuis gebracht.

E. BOS & Zonen

Administr-kantoor A. F. HEGFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dicgen- - Acaiinistra-eve controles.

T-^p1^e^ng7^ V*>n
Venaogensbeheer ea -adraüustratie.
ZandvoorUBlain 117 - Zandvoort

Tolef. 2236
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Ds. E. de Jong sprak
fn de Gereformeerde Kerk

ker'k7~n"deT stbiiSeï vïn de GerêZ
y—ren ver. _.Calvi;n-. ^s. =. de

Jcng hc-e de Chr. F.ef. Church in

mC'ëeliik ge^i'orden dco-r het ïtiscns-

kanten verzorgt deze uitsending die
!n een srote behoefte voorziet. Snr.
vestigde er de aandacht cp dat.
mocht men in Nederland soms hier-
v co*" •̂sn "sTSinf g; "b3*.—= r̂?id z:~rL cis
Cbr. Hei Churih even C-ereformeerd

één groot gevaar bleet. nu. het _in
de rnc-de" bli;ver_ Dat men. meer

naar Gods Wcord. Aparte aandacht
wijdde Ds. De Jong aan de kerk in
Canada. De moeilijkheden liggen

35 ' i der Nederlandse emigranten
v.-essen ook daar een eiïen Chr.
School.

De samenkom-t werd opgeluis-
terd door het optreden van de rang-
vereniging _Laus Deo" uit Aerden-
hcut .onder leiding van J. Klink-
hamer. terwi;l de heer J. "ÏV. G-osen
na.ast begeleiding van het koor. met
enkele koralen van Bach een pas-
sende omlijsting verzorgde.

j schemerlamp cverhandigd.
Wethouder A. Kerkman en de di-

j recteur van publieke werken, de hr.
; IiL Deutek;m. woonden deze ge-

vccrstellinE. d:e hedenavond

HOOGWATER
B.W. L.V7. H.W. L.7.'. Strcnd

Jan. ber^dbcor
31 0.45 3.— 13.12 20.— ö.M-il.OO

1 " 1.47 8.3Ci ii.c-5 21.— 5.ÏO-12.00
2 2.37 9.30 14.52 22.— 6.30-13.00
3 3.23 10.30 15.35 22.33 7.3f-I3.?'J
4 4.04 11.— 15.17 "2Z.— 8.00-14.00
5 "44 13.30 16.54 24.— S.ïO-iô.OO
6 5^3 12.30 17^5 -.30 9.30-15.30
Serrrfupesteld door P.v.dJ>SsjeKCzn.

rgd. iSchaatswedstrijden politie
j De Zandv. p:-litie sp:rr.-eren:ging

I dzî  C"~n~~_inr"~ _ ,~, , ,

Op hoop van zegen
Het blijspel .J>e bruilofr op de

•waarmede -e tcreelver. ..Ot> hcorj
van zegen" Dc-~-ferdaiSvccii in the-
ster ï*?oncoD^e co de T>!snien krrsrr;.

een genoemd.

ro:r heT voe-.Uch: en men k-s-ee: r:ch

Het eer5:e bedri;i vs-erd door ge~J=

derde bedrijf de regisseur de lange

S~.*ee"fand. een rcf. die T-t:=: K---'=-
met vee! el&r:. dc-ch af en Tc-e ™el

zou hebben ingekort. He: T-,-erd nu

vEErdbaar :e beschcu—en. Doch
daartezenover s*cnd z.êér veel sc§ec-S.

van am£-.e-r--.D-eelfpe: -.verd er.
v.-£arin zZ? .T.ede?pe;enden ich vol-
lecig gaven. Vi :* ir^llen on? onthou-

zc-ndering maker, voor Jo 3:ïer.ber-
ser-Kromr.ou:. die a!» de dartele
Th:rza Tapper buitengev/c-orj aar.-
tre>tl-:eli;k rpel bood. l\aa?t haar
cient mevr. P. Coher.-v.d. Pi; l vcor
haar opmerkel^ke prestatie. óc> ir.
het derde beer:;f als l.Ca-.• Heam
met ere te v.-orcen genoemd. Vee!
v.*aardering hadden v.̂ ; voorts voor
de deb'Jtant J. 3o= s'.s dominee
Septimus Tudor. die een zeer bruik-
bóre -s-acht bleek te zi;n.

Het luchtige spe! -verd door het
p-ib'.xk mst toer.emerjde vroliikheid
er, medeleven gevolgd, hetgeen on-
fetv.-;feld voor ..Op hoop van Zs-

als voorbeeld voer veler: trotseerde
Zandvoorts burgemeester deze kou

^kard'eerdT calT~hi;"=ïen "deel der
~redst;ri"den bi'^roonde. enkele ori"-

gesteld. die door de vorrritter der
ZJP.5.V.. de heer J. Hutgers. met

uitgereil-rt. 3>e uitslagen vraren als
•clgt:
Hardi-rcer. ::o !<-.: Groep : J.

Frnkema: 2 H. Di-'itstra.
GrV-ïp 2: l G. Srar.dse: 2 J. Hutgers:
S ~. :•:. Brockhu;: ± 'S. de Boer.

511 lil. achteruit rï;den: l J. Hut-

In de 5 x :10 M. estat'erte -von de

r. M. 3-ockhus met slechts enkele
mete-s voorsorcng over de oloer ge-
vormd do^r 3. D:;kstra: ?." Doums:
D. V.' v. Akoov: X de Boer er. C. v.

Zondagsdienst doktoren
Z.ren gelie".-e hier\-sn uitsluitend

gebruik W maken bij noodgevallen
var. Zaterdagmiddag 12 uur tot
I.'aandagmorgen 8 uur.

A-s. Zondag: Dr. C. F. II. Robbers
Kordng-weg 34, Telefoon 2813.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters
Hen gelieve hiervan alleen gebruik
te maken bij noodgevallen van
Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandag-
morgen 8 uur:

Zondag a.s.: Zr. Lien van Dijk,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

Charme en gratie
in Woodbrookershouse

In de helder verlichte vertrekken
van het Woodbrookershouse te
Bentveld zijn sinds ilaandag bijeen
;onge mijr.-.verkers en metaal-
arbeiders uit vele landen van VTest-
Eurctja. Italianen. Fransen. Bels-en.
Hollanders. Duitsers, ir. bcnte men-

den_ famenrebra'it in een _ grote

der Kolen- en Staalgerr.eenschap de
laatste tv.'ee dagen der corrierentie
aldaar door te brenger1.. Ir. Necer-
land staan excursies op het pro-
gramma naar de mijnen in Heerlen
en de hoogovens in Umuiden. do-
centen uit verschillende landen
hcuden referaten, men wisselt on-
derling van gedachten, tolken zorgen
ervoer, dat het gesproken woord
door een ieder wordt verstaan.

Er zijn er een veertigtal uit ver-
schillende landen en onder hen is
~sn geest van broederschap en
elkaar verstaan, die weldadig aan-
doet en U warm maakt en U doet
vragen, hoe het eigenlijk mogelijk
is. dat volken onder elkaar nog
corlog1 voeren kunnen.

Dinsdagavond werd de internatio-
nale sfeer nog aanzienlijk verhoogd
door het optreden van een Franse
amateur dans- en balletgroep van
vier vrouwelijke en vier mannelijke
studenten uit diverse plaatsen in
Frankrijk." die een prachtig pro-
gramma van Franse volksdansen uit
diverse provincies en enkele
Spaanse volksdansen uitvoerden.

Het v.-erd een schouwspel vol
charme, gratie en bekoring, een
boeiend =pe! van ballet en dans,
waarvan het wondermooie „La Pie",
een volksdans uit Bretagne, één der

| hoogtepunten vormde.
Met grote aandacht en klimmend

enthousiasme werden de verrich-
tingen van deze prachtig getrainde
groep, die vrijwel feilloze dans- en
calletkunst te zien gaf. gevolgd en
het spontane applaus, dat na iedere
dans opklonk vertolkte de dank-
baarhe:d die men voor dit optreden
r.ad. Het werd een avond vol in-
drukken, warme en schone gevoe-
lens. die ons vasthielden toen wij
r.a afloop het duister wederom in-
trEden de felle kou tegemoet en
noch het duister, noch de kou v/a-
ren in staat het licht en de wel-
dadige warmte van deze pure kunst,
gebracht in een sfeer van verbrce-
ceririg en medeleven, te verdrijven.

Breng Cv.' lange winteravonden
door met een boek uit onze

Roman-circulatie
Inlichtingen: Boekhandel

F. VAN HERWIJNEN
HALTESTRAAT 12 - TEL. 2636

/
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Zie de nieuwe „druk op de knop attractie19 bij HAMERS, HALTESTRAAT 39a
Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 mm.
pagina 3 of 4, 10 et p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40'/o red.
Bij contract belangr. kort.

TE HUUR gevr. v.d. mnd.
Juni, Juli en Aug.: Gem.
vrij HUISJE m. 3 slpk. en
telef. Br. m. prijs: P. van
Oostendorp. Meeuwenlaan
62. Amsterdam-N.

6-delig KONIJNENHOK
TE KOOP. Prinsesseweg 29

Flink Dagmeisje
gevraagd

Melkhandel L. v.d. Mije,
van Ostadestraat la.

TE KOOP: Jongens vrinter-
jas. 8-10 jr. z.g.a.n. Prijs
ƒ12.50. Oranjestraat özw.

GEVRAAGD per l April:
in Zandvoort. zonnige gest.
of gemeubileerde KAMERS
(2 grote, 2 kleine) en vrije
keuken en badgeiegenheid.
Br. met prijsopgave onder
no. 35-215 bureau v.d. blad.

TECHNISCH BUREAU

BINDELS
Paradijsweg 16 - Tel. 3166
Werkplaats: Herenstraat 2.
Erkend installateur voor
het gehele land. Reparatie
en verkoop van alle voor-
komende electr. apparaten.
Verhoop AXA gloeilampen
gegarandeerd 1000 brand-
uren. Min. stroomverbruik.

PIANOLES
GOSSE KROESE

Pianoleraar
(Staatsdiploma M. O.)

kan zijn lessen in Zand-
voort en Bentveld nog
met enkele leerlingen
uitbreiden, zowel voor
beginners als gevorder-
den. Inlichtingen mon-
deling of telefonisch:
Marnixstraat 92 rood,
Haarlem. Telef. K 2500-
24403.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

N ©O*

Aanbiedingen gevraagd:
Wij zijn geïnteresseerd in:

A. Overname, huur of pacht van
hotel-, pension-, café ofrestau-
rantbedrijf

B. Overname of huur van al of niet
gemeubileerde woning.

Liefst schriftelijke of na telefonisch overleg
gepleegde aanbiedingen aan: I. M I L I K A N ,
Hotel Welgelegen, Zandvoort, Telefoon 2977.

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

Voor leden van de vereniging komt direct be-
schikbaar de bouen-duDlev"'oniug

A.J. v.d. fvfbolenstr. 68rd.
Huurprijs p.week ƒ8,— alle andere kosten inbe-
grepen. Schriftelijke opgave voor Dinsdag a.s.
7 uur, bij de secr. D.van Dijk, Dr.C.A.Gerkestr.22.

Schaafsenrljden
op de Vijver

Zandvoorts ideale ijsbaan is geopend!
En dan natuurlijk naar

PAVILJOEN „DE VIJVERHUT"
voor heerlijke warme Erwtensoep,

Chocolademelk of Limonade.
Vergeet óók onze specialiteit niet:

Pannekoeken in vele variaties,
ook in ons „koek en zopie" aan de baan!

PAVILJOEN „DE VIJVERHUT"
H. PAAP, VONDELLAAN - TELEFOON 2538

MELTON DAMESPANTALONS ƒ14,75
ZEILJOPPERS, vanaf ƒ21,75
HAZEWIND Fixpool Plusfours en Pantalons.
Trainingsbroeken, Trainingspakken, Skipetten
met ritssluiting - wollen Truien met rolkraag,

SCHAATSEN, SCHAATSFOURNITUREN,
SCHAATSENE AND.

Sporihuis

99
Haltestraat 35

19

Telef. 2131

Theater „IVlonopole"
Dir. Gefar. Koper Telef. 2550

Van Zaterdag 30 Jan. t.m. Maandag l Febr. 8 uur
CHARLES BOYER - INGRID BERGMAN
JOSEPH COTTEN in de fascinerende
creatie

GASLICHT
M.G.M, brengt deze uitzonderlijk knap
gespeelde film met deze beroemde sterren
weer in roulatie. Toegang 18 jaar.

Vanaf Dinsd»g 2 t.m. Donderdag 4 Febr. 8 uur

ROBERT TAYLOR - CHARLES LAUGH-
TON - BRIAN DONLEVY - WALTER
BRENNAN - MARILYN MAXWELL

KLAAR VOOR ACTIE
Het machtigste zee-epos sinds Muiterij op
de Bounty. Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 31 Januari 2.30 uur
Speciale Matinee

Wij presenteren U:

BAD BASCOMB
WALLAGE BEERY en MARGARET O'BREEN

Toegang alle leeftijden.

Bed ri jf skSed ing
KRIMP VRIJ.

O V E R A L L S wit. blauw, khaki.
STOFJASSEN, khaki, kort en lang.
Lange witte heren- en damesjassen.
BAKKERS- en Kruideniersjassen.

Bakkers broeken, Khaki broeken, Manchester
broeken, Khaki hemden, Verpleegstersschorten.

Serveerschortjes, Dienstbodenschortjes.
HERCULES WERKKLEDING kan langer mee!

Grote Krocht 11

Zaterdag „laatste dag"

UITVERKOOP
Prijzen der restparen wederom verlaagd!

Brossois Schoenhandel

Speciale aanbieding
Met het oog op de koude, geven wij
bij aankoop van een wollen DEKEN
als extra RECLAME een paar Dames-
Heren- of Kinder-

schaatsen CADEAU!
Slechts één week!

Nederlandse Protestanten Bond
Afd. Zandvoort, Brugstraat 15.

Jeugddiensf
Zondag 31 Januari, 's avonds 7 u.
Spreker: Dr. J.A. Oosterbaan

van Haarlem

KOUD?
Neem een TAXI, maar bel

2560
P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

•'s Avonds bij de warme kachel,
De radio, een vrolijk lied,
Een sigaar in 't hoofd, van Drommel,
Laat 't maar vriezen . . . .

't deert U niet!

Sngaren magazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

Groot en klein vinden
VANDERWERFF's

brood FIJN!

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
staan bovenaan ia kwaliteit.

Ook onze kaassoortsn
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF l
Hoeewee 29 - Tslef. 2464

C. Schuiten
mandenmaker

Repareren van alle manden-
werk en het matten van stoelen
Hutsadres: Koningstraat 22.
Werkplaats; Swaluëstraai 21.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandol

A Qf%| PrinsesSBW«g 15
. OWI_ Telef. 2066

Deze week RECLAME

250 gram gesorteerde
koekjes voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.

TELEF. 2153

Restaurant «LA MER»
ZEESTRAAT 26 - TELEF. 219G

ERWTENSOEP
met vlees en spek p. liter ƒ0,75
STAMPPOT p. liter ƒ0,75

„ m.worst en vlees p. liter ƒ1,25
Voor thuisbezorging wordt de
prijs met 10 et. p.liter verhoogd.

Wij verzorgen alle rcceptie's,
feesten en partijen, eventueel

ook bij U aan huis!

In BURGER's SLAGERIJEN is

KWALITEIT de hoofdzaak!
Onze lage prijzen een prettige bijzaak!

HOSBIEF o r» r
STAARTSTUK / /h
LENDE f-t—s
ENTRECÓTE 50° ër-

Doorr. R. lappen ƒ1,65 500 gr.
Kalfslappen ƒ1,65 500 gr.
Magere Varkenslapp. ƒ1,78 500 gr.

Doorr. Vark.lappen f 1,38 50O
gram

| LAMSVLEES v.a. ƒ 1,28 500 gr. | KALFSCARB. .. ƒ0,99 500 gr. [

,-.*
v* l

WEEKEND-RECLAME: (
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterhamworst ........ "j

Gebrs. SURGER's Slagerijen
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

UNION met J.L.O.-motor
Het pronkjuweel onder de bromfietsen! "Wereldberoemd. Sierlijk.
Snel. Solide. Sterk. Prijs ƒ566,— compleet. Uit voorraad leverbaar.
Enige handelaar ter plaatse voor rijwielen met hulpmotor.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
FAKVELDSTRAAT 21 - TEL. 2323. Ziet onze etalage!

Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dam
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactement.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
len 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Perma-
nent, compleet /6,:—.

JANSEN EN PIETERSE
J. Koud hè Pieterse?
P. Ja. inderdaad, maar iedere dag

een cognacje van Hamers uit de
Kostverlorenstraat no. 34 houdt je
fit en warm.

J. Dat is zo, maar cognac is zo
duur.

P. Dat denk je, maar je hoeft geen
Hennessy of Remy Martin te drin-
ken. Ik drink b.v. altijd Hamers
Cognac, die is goed en niet duur,
ƒ7.- per liter of 70 et. per maatje.

J. Dat mag je niet zeggen. Je be-
doelt 100 gram en dat is ongeveer
tien druppies, dus je kunt óók zeg-
gen: 70 cent voor duizend druppels.

P. Nu doe je me weer denken aan
een Apotheker, maar ik houd het op
Hamers, de gezonde apotheek.

J. Daar zal ik je nu eens wat van
vertellen. Verleden week kreeg
Hamers een gedicht van een 11-
jarig jongetje. Ga het maar eens
lezen, het hangt in de etalage in de
Haltestraat no. 39a. Dat heeft Ha-
mers op een idee gebracht. Voort-
aan krijgt ieder meisje of iedere
jongen, die per week het mooiste
gedicht inlevert, van hem een fles
Hamers Limonade cadeau!!

P. Dat is wat Jansen. Echt weer
iets voor Hamers. Het zal wel ge-
dichten stromen.

J. Inderdaad, maar laat jij nu
eerst je zoon Piet eens kijken in de
Haltestraat 39a, Pieterse.

P. Dat zal ik doen, maar doe jij
het óók met je dochter Jansje, Jan-
sen. En nu de groetjes thuis, het
wordt me te koud hier op straat. Ik
ga naar huis, om me zelf op een
Hamers Cognacje te tracteren!

(Adv.)

IEDERE WOENSDAG:
Speciale
messelenavend

Café-Rest. „DE KROON".
G.H. v.d. Eijken.

Stationsstraat II, Tel. 3075.

Oefening Staalt Spieren
De K.T.K. turnkampioenschappen,

die in de afgelopen week plaats
vonden, zijn zowel bij de dames als
bij de heren door een lid van Bato
(Haarlem) gewonnen en wel door
Mej. R. v.d. Hurk en de heer A.
Voolstra. Gelijk bekend, was door
de voorbereiding van ons gouden
feest, deelname van onze dames en
heren niet mogelijk.

Over het algemeen wordt op de
lesavonden hard gewerkt om de uit
te voeren oefeningen zo goed moge-
lijk te doen slagen, zodat in begin
Maart met grote belangstelling het
resultaat tegemoet gezien wordt.

Niettegenstaande de felle Oosten-
wind was het bezoek op de les-
avonden in de afgelopen %veek zeer
goed te noemen.

De 50e jaarvergadering, waaraan
verbonden een reünie voor oud-leden
is nu definitief vastgesteld op 26
Februari a.s. in gebouw Zomerlust.

Afd. Volleybal!. Van de stilstand
in de competitie werd gebruik ge-
maakt om vriendschappelijke wed-
strijden te spelen. Maandag j.l. was
in het gymnastieklokaal de sterke
damesploeg van Rapiditas (Haarlem)
te gast. Na een spannende, levendige
strijd, eindigde de wedstrijd in een
gelijk spel (2-2). Tot slot werd nog
een aardige partij mixed gespeeld.

Ongetwijfeld komen dergelijke
wedstrijden het spelpeil, doch ook
de geest in de vereniging ten goede.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Alle wedstrijden, zowel van de

K.N.V.B. als van de H.V.B, vonden
j.l. Zondag geen doorgang wegens
terreinafkeuring.

Zaterdagmiddag echter kon het
programma geheel worden afge-
werkt. Het Ie Zaterdagmiddagelftal
speelde thuis tegen Robaver en
incasseerde een 3-1 nederlaag. Het
2e Zaterdagmiddagelftal dat Con-
cordia l uit Hillegcm op bezoek
had, slaagde er na een spannende
strijd in met 2-2 gelijk te spelen.

Adsp. b speelde uit tegen V.V.H.a
en verloor met 5-1. Adsp. c bleef
tegen Haarlem f met 1-0 in de min-
derheid. Adsp. c versloeg E.H.S. c
te Haarlem met 6-2.

Het ziet er niet naar uit, dat er a.s.
Zaterdag en Zondag gevoetbald zal
kunnen worden. Ee velden zijn hard
bevroren en voor voetbal onge-
schikt.

Schaaknieuws
Donderdag j.l. konden — dank zij

de grote opkomst van de leden —
weer diverse partijen voor de onder-
linge competitie gespeeld worden.
De uitslagen zijn als volgt:

v. d. Brom-Verhaert 1-0
Janssen-Termes Sr. afgebr.
F. de Jong-Terrnes Sr 1-0
Kop-Porrenga 1-0
E. Molenaar-v. Keulen 0-1
Roskam-Kappelhof 0-1
Bais-Giskes 1-0
Schmidt-Weber 1-0
Eldering-Slijkerman 1-0
v. -d. Heijden-W. de Jong afgebr.
Daar geen van deze uitslagen bij-

zonder verrassend was, is in de
stand van dé 3 afdelingen praktisch
geen wijziging gekomen.

KJ.C. Noord
De derde week van deze maand

bracht wederom verandering in de
stand van de koplopers. Deze wij-
zigde zich als volgt: 1. H. Roos; 2.
G. v. Veen; 3. L. Molenaar; 4. H.
Paap. Heren, nog een speelavond,
dan komt de kampioen, de eerste in
1954, weer uit de bus. Doet Uw
best! Laten de deelnemers aan de
wedstrijd in Bentveld, vooral tijdig
aanwezig zijn Dinsdag 2 Februari
uiterlijk 7.30 uur bij de tram.

KJ.C. Zandvoort
Dinsdag j.l. werd de laatste maan-

delijkse kampipenswedstrijd van de
maand Januari gespeeld. Ie werd:
D. Visser Sr. 17924 p.; 2e. J. Zwem-
mer 17903 p.; 3e. Boom 17540 p.;
4e. D. Visser Jr. 17266 p.
Als prijs werd uitreikt voor de win-
naar en z'n vrouw ieder een kop en
schotel. De laagst-geëindigde kreeg
een pracht portefeuille.

Bridge-nieuws
Na een aantal inspeel-wedstrijden

en één proef-competitiewedstrijd, is
de bridgeclub „Bridgen voor Plei-
zier" Dinsdagavond in „Zomerlust"
begonnen met een vierweekse com-
petitie door 24 leden. De A en B-lijn
werd door loting verkregen.

De uitslag luidt als volgt: A-lijn:
tam. Vleeming 62; fam. v.d. Vlerk
47,5; Dames Verbaten-d. Belder 29,5;
fam. de Jong 24,5; fam., Snijer 20,5;
fam. v. Straaten 20 m.p.

B-lijn: fam. Gebe 29,5; fam. Or-
baan 24,5; fam. v. Wonderen 21;
dames Dirksen-Kuijters 20,5; heren
Ploegman-de Haas 11,5 en mevr. de
Haas-hr. Ploegman 9 m.p.

\
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Eenheid
De opening van de RJf. kleuter-

school j.l. Zaterdag heeft op ons een
bijzonder prettige indruk ge-maakt,
in hoofdzaak veroorzaakt door het
opmerkelijk gevoel van eenheid, dat
deze middag zo sterk sprak. Daar
•waren naast sympathieke redevoe-
ringen van de deken, van Haarlem,
en Zandvcorts pastoor, eveneens de
felicitaties van vertegenwoordigers
•van andere scholen voor bijzonder
onderwijs, n.l. de Wilhelminaschool
en de Julianaschool. Bijzonder trof
ons het woord van de heer Kiewiet,
hoofd van de Julianaschool, die er-
van gewaagde, dat beide scholen
buren waren, waarbij hij de hoop
uitsprak, dat dit een óók werkelijk
„goede" buurschap zou zijn. Het
antwoord van Pastoor Van Diepen
liet daaraan geen enkele twijfel. En
toen de heer Kiewiet memoreerde
dat op beide scholen wordt verkon-
digd het woord van Christus „Laat
de kinderen tot mij komen", toen
hebben wij ons oprecht verheugd,
omdat we toen zo volkomen voelden
dat er in wezen toch maar weinig
onderscheid is tussen beide Christe-
lijke richtingen. Zolang we derge-
lijke verheugende geluiden mogen
horen, kan uit een dergelijk elkaar
volkomen begrijpen niets dan goed
geboren worden. Speciaal in Zand-
voort, waar in dit opzicht wel eens
andere — minder verheugende ge-
luïden — werden gehoord.

Teleurstellend
Het ensemble „The North Sea Ran-
chers" behaalde op het amateur-
concours, dat 2de Kerstdag in Zo-
merlust werd gehouden een 1ste
prijs; het accordeontrio van Mevr.
Hose een vijfde. Bekers werden in
het vooruitzicht gesteld, doch de
•organisatie liet verstek gaan. j

Men heeft zich met een schrijven
tot de organisator gewend, die zich
•met verschillende smoesjes trachtte
te verontschuldigen, doch in wezen
komt het hierop neer, dat men
lelijk bij de neus is genomen en de
gehele affaire een allesbehalve bé-
trcuwbare indruk maakt.

Wij betreuren dat zéér, omdat wij
aanvankelijk meenden, met be-
trouwbare en eerlijke lieden te doen
te hebben. De praktijk wijst in een
andere richting. Voor onze beide
Zandvoortse ensembles die zich
voor dit concours kosten noch
moeite hadden gespaard, is dit alles
wel héél teleurstellend.

Hel is in elk geval een goede les
geweest, om voortaan maar niet
direct meer op dergelijke aanlokke-
Ujke concoursen in te schrijven, al
•verhelen wij ons niet, dat dit con-
cours aanvankelijk een zéér serieuze
indruk wekte. Óók wij — wij be-
kennen dat zonder schroom — zijn
er lelijk ingevlogen. Maar dat is in
•vele andere plaatsen in ons land
evenals hier, het geval geweest.
Laat dit ons allen tot troost zijn.

„WURF-PRAET

WULLUM v.d. WURFF:
Mijn waeterleidung geeft nog

steeds een dun straeltje.

Monster-race op de gladde ijzers.
Ja, zo noemde onze dappere bri-

gadier D. W. van Akooij, die j.l.
Woensdag deelnam aan de Friese
Elfstedentocht, deze wedstrijd op
de schaats die hij thans voor de
derde maal meereed, n.l. in 1941,
1942 en thans in 1954.

Want — al moge hij niet tot de
eerstaankomenden hebben behoord,
hij heeft deze rit uitgereden niet
alleen, maar onder zéér zware om-
standigheden, waarvoor slechts
grote bewondering past. Akooij was
de oudste van allen, die aan de
wedstrijd deelnamen. Op 47-jarige
leeftijd zulk een uithoudingsver-
mogen te tenen, zal zeker niet veel
voorkomen. Hij had het zich héél
wat makkelijker kunnen maken,
door in te schrijven voor de „toer",
maar dat wilde hij niet. Persé
meest hij aan de wedstrijd deel-
nemen, vooral teen hij einde vorige
week in de politiewedstrijden te
Bloemendaal beslag wist te leggen
op de beker en Zondag j.l. na een
training over honderd kilometer
zich nog zo fit voelde als een hoen-
tje.

Zo is Akcoij dan gestart op die
donkere koude morgen van de 3de
Februari 1954. Teen wij ons nog
eens omdraaiden in dat heerlijke
vvaime bed, stond hij in het hoge
Noorden al op zijn fraaie Noren en
maakte hij in • het donker reeds
direct na die bijna angstwekkende
start een stevige tuimeling over een
ijsschots, die hem de gehele weg
een pijnlijke en flink opgezette
rechterhand bezorgde. Nog enkele

malen maakte hij in het donker in
scheuren cf over hobbels een flinke
valpartij, maar hij zette dcór. in
ijltempo met een snelheid af en toe
van bijna 30 km. per uur, zodat hij
zéér lange tijd zich met de jonge-
ren in kracht kon meten. Zo wist
hij zich tot Franeker toe te hand-
haven, daarna kwam dat verschrik-
kelijke traject van Franeker naar
Dokkum. dwars door de veenpol-
ders heen. met losgestoven veen-
stcf op het ijs. bedekt door een
dunne sneeuwlaag, waaraan bijna
geen doorkomen was. Tóch arri-
veerde hij reeds om half drie met
165 km. achter de rug in Barthle-
hiem, het kruispunt naar Dokkum
met nog pl.m. 35 km. rijden voor
de bceg. Daar gebeurde het. dat de
oververmoeide Akooij — zoals men
dat noemt — door zijn rug ging.
Een sc-ort spit, uiterst pijnlijk bij
elke beweging. Hij kon zo gced als
niet meer vooruitkomen en strom-
pelde voorwaarts als een oude man.

Korpschef Huijsman, inspecteur
E'ouma en zijn collega Popkema,
die als verzorgers waren meege-
gaan. zagen met angst en vrere zijn
gemartel aan. Maar hij zette de
tanden op elkaar en reed dóór tot
hij eindelijk Dokkum bereikte. Daar
raadde het hem begeleidende drietal
hem aan, de strijd te staken, maar
de sterkste argumenten mochten
niet baten. ..Wat?'", zei Akooij: ..ik
zou me m"n ogen uit m'n hoofd
schamen als ik in Zandvoc-rt moest
terugkomen, zonder de rit te heb-
ben uitgereden, gaan jullie maar

naar Leeuwarden en weest ervan
verzekerd, dat ik aan de finish
kom!" Hij heeft het gered, maar zal
nooit van z'n leven die barre* tocht
van Dokkum naar Leeuwarden ver-
geten.

Om bij zessen arriveerde hij. uit-
geput, maar dankbaar en voldaan
dat hij het 'em dan toch maar ge-
leverd had. Hoe. dat is ieder, die het
van nabij gezien heeft, een raadsel.
Bijna drie uur had hij nodig over
die ruim 24 km., die hij in 1942 in
nog geen uur reed! Z'n prachtige
Noren zijn krcmgereden. z'n knieën
dik en blauw van het vallen, z'n
rechterhand opgezet, maar deson-
danks trots en voldaan!

Woensdagavond half twaalf was
hij weer thuis terug en wij spraken
htm Dcnderdag, toen hij in bed
uitrustte van deze barre tocht.
„Niemand", zegt hij. ..zal ooit weten
wst het uitrijden van ?ulk een
mcnstertccht vraagt, vooral de wed-
stiijd. is bijna iets cnmenselijks".
En vc'l bewondering is hij voor die
phenomenale kopgroep, ware „mon-
clerjcngens op de schaats en enor-
me krachtpatsers".

l'eger. deze 25-jarigen kon hij
vanzelfsprekend als 47-jarige niet
meer op. Dat hij desondanks mee-
reed, maakt zijn prestatie nog des
te groter. Akooij heeft een prestatie
geleverd, die met groot respect en
bewondering dient te worden ge-
noemd. Waai' hij zelf niet over raakt
uitgepraat is ever de grote steun en
hulp, die hij van zijn drie begelei-
ders ondervond. ..Zender hen zou ik
het nooit gehaald hebben", zegt hij.

De politiesportvereniging was
reeds dezelfde avond bij hem thuis
en huldigde dit ktanige en voor-

Oud Zandvoorts ingezetene in paleis Soesfdijk
In Zandvoort, op
de Hogeweg no.
50, woonde in de
jaren 1946 - 1950
Rids van der Zee,
een jongen, die
reeds van zijn 14e
jaar af een bij-

zendere gave aan de dag legde voor
de goochelkunst. Alles, wat met
deze kunst in verband stond inte-
resseerde hem in hoge mate en hij
bereikte in deze — op zichzelf moei-
lijke tak van kleinkunst, een hoge
trap van ontwikkeling. Zijn liefheb-
berij, want zo bleef hij zijn uitge-
sproken gave beschouwen, bleef
vanzelfsprekend niet onopgemerkt
en op 4 December 1046 had in het
Patronaatsgebouw tijdens een feest-
avond zijn eerste openbaar optreden
plaats, waarmede hij een groot
succes oogstte en aller bewondering
wekte.

Van toen af aan ging het steeds
bergopwaarts. Zijn gehechtheid aan
Zandvoort deed hij uitkomen'in zijn
toneelnaam, waarvoor hij zijn voor-
naam Rids omdraaide en er „Stir"
van maakte en eraan toevoegde de
eerste twee letters van Zandvoort,
n.l. „za", waardoor de toneelnaam
„Stirza" ontstond, waaronder hij
ook nu nog steeds optreedt. Zijn
hobby kreeg hem zó te pakken, dat
hij les ging nemen, zich steeds ver-
'.Ic-r bekwaamde en zich in 1947 aan-
sloot bij het kleinkunst-ensemble
„De Muzanto's", maar zijn goochel-
kunst bleef hij beschouwen als
liefhebberij.

Toen kwam in 1950 de grote crisis
in zijn leven. Opgevoed in een
R.K. gezin, trok het kloosterleven
hem aan en in 't begin van dat jaar
vertrok hij naar een klooster, naar
men algemeen meende, voorgoed en
daarmede verdween hij uit de
belangstelling van velen, die de ont-
wikkeling van dit jonge en veel-
belovende talent met grote interesse
liedden gevolgd.

Doch in de tweede helft van 1S53
dook Stirza wederom op. Het bleek,
dat de liefde voor zijn kunst het van
zijn vermeende roeping voor het
kloosterleven gewonnen had. Met
grote energie en verdubbelde ijver
legde hij zich op de vervolmaking
van het goochelen toe en wederom
werd hij al spoedig door de wereld
van de kleinkunst om zrjn verbazing-
wekkende evoluties opgemerkt. Dat
was geen wonder, want toeren, die
slechts rie ouderen onder het gilde
der goochelaars tot de hunne kón-
den rekenen, werden door hem met
het grootste gemak volbracht en

algemeen was men van oordeel, dat
zijn uitgesproken gaven hem tot
grote hoogte zouden kunnen bren-
gen. Teen kwam de kans van zijn
leven. Het comité, dat de verjaardag
van Prinses Margriet op Dinsdag
19 Januari van dit jaar voorbereidde
had eveneens van zijn bijzondere
gaven gehoord en zo ontving Stirza
de uitnodiging, om op genoemde
datum in paleis Soestdijk te komen
optreden.

In een onderhoud, dat wij met
hem hadden, vertelde hij ons iets
van zijn ervaringen, die een onuit-
wisbare indruk op hem maakten.
I-lij, de thans 23-jarige eenvoudige
en bescheiden jongeman, de vrien-
delijkheid zelve, kan het zich nog
steeds niet voorstellen, dat deze eer
hem te beurt viel. „Eerst 's avonds",
30 vertelde hij ons, „realisaerde ik
mij pas, wat ik had meegemaakt,
vóórdien, moet ik als in een mooie
droom geleefd hebben".

Hij werd van Utrecht naar Soest-
dijk-^gebracht per auto, waar twee
lakeien gereed stonden, om zijn
koffers naar binnen te dragen, waar
in de grote filmzaal de voorstelling
plaats had. „Wat mij het meest
heeft getroff-en", zegt hij, „was de
cenvcud, de hartelijkheid, de gezel-
lige sfeer, die er heerste. Het was,
alsof je thuis was". De Koningin
vroeg na afloop van de voorstelling
aan Prinses Marijke, wat zij nu het
leukste gevonden had. Spontaan zei
ze: „de levende duifjes en de ka-
buuter met de lange benen", twee
trucs, die ik daar óók bracht. Toen
ik mijn nummer met de grote
ringen had vertoond, kwam de
Koningin naar mij toe en zei: „Nu
moet U mij tóch eens uitlegyen, hoe
dat gaat, want ik begrijp er niets
van. Mijn man zegt: „het zijn mag-
netische ringen, maar daar geloof
ik niets van". Ik heb onze Koningin
toen geantwoord, dat het inderdaad
géén magnetische ringen waren,
doch dat ik Haar verder niet mocht
inlichten over de oano van de truc,
omdat deze alle beschermd zijn.

Pri?ises Beatrix en Prinses Irene
woonden de voorstelling tot de pauze
bij. De Koningin excuseerde bij mij
hun afwezigheid na de pauze door
te zeggen: „V moet het mijn oudste
dochters maar niet kwalijk nemen,
dat ze vertrokken zijn, zij voelen
zich niet meer zo thuis op deze
kinderfeesten voor de jongeren.
Maar Margriet was enthousiast, ze
had waar cén wens: ze wilde óók
goochelaar worden.

In de pauze bewoog de Koningin
zich ongedwongen tussen de kinde-

ren en de ouderen, waarvan er
verscheidenen aanwezig waren.
Niets ontging haar. Toen we thee
kregen, wees de Koningin cp een
kcpje en zei: „Het kopje voor deze
mijnheer mist nog een lepeltje.".
Wiel kennelijk genot stond ze daarbij
een stukje taart te eten.

Zo vertelt hij maar door. onze
enthousiaste Stirza, ever dat won-
derlijk gebeuren daar in die film-
zaal van paleis Scestdijk op 19 Jan.
van 2 uur tot half vijf. Van een
Koningin die hij enkele uren mede-
maakle als een ware moeder van
haar kinderen. Een groot Vorstin,
geliefd en geëerd bij haar volk, op
handen gedragen docr hen, die haar
van nabij leerden kennen om haar
grote eenvoud en diepe menselijk-
heid. Hij vertelt, dat zijn moeder
's morgens om T uur al voor z'n
bed stond, bang, dat hij zich zou
verslapen, hy vertelt van het boek
over de gcochelkunst, dat hij Prins
Bcrnhard toezond, omdat deze die
middag niet aanwezig kon zijn en
zich zéér bijzonder voor deze kunst
interesseert. Hij raakt er niet over
uitgepraat over dit grote gebeuren
in zijn leven. Nu komt hij voor in
de filmjournaals in onze bioscopen,
zijn naam is gemaakt. Stirza be-
Icefde de grote gebeurtenis van zijn
leven.

Maar desondanks wil hij tóch deze
kunst, zijn kunst, waarvan hij zo-
veel houdt, niet als beroeps-artist
c.aan brenqen. „Zolang het lief-
hcbberij blijft", zegt hij. „is het
echt, zodra het beroepswerk wordt,
naai een groc,t deel van de liefheb-
berij verloren, omdat dan het brood
ermee gemoeid is. En ondertussen
heeft hij onze aansteker bemachtigd
en haalt er de vreemdste capriolen
mee uit. Hij eet het ding op en
frummelt het onder hel tafelkleed
weer te voorschijn; hetzelfde flikt
hij met een sigaret en hoe we hem
ook op de vingers kijken, het is on-
moflelijk, vast 'te stellen lioc dat
alles in zijn werk gaat. We zitten
naast hem, we laten het hem heel
lanf/zaam doen, maar het blijft even
onbegrijpelijk. „Och", zec/t hij
lachend, „dat is geen goochelen, dat
zijn maar eenvoudige kunstjes!"

Stirza is een ccnvuudirje, bcscliei-
den jongeman, leuk tin prettig in rie
omgang, rad vrtn totiff en bekoorlijk
'm zijn optreden. Wij haken naar liet
ogenblik, dat ivij hem hier in Zand-
voort weer eens zullen zien. wer-
ken. Wilt ge z'n tegenwoordig adres
verenigingsbesluurdcm? .llicr is het
Rids van der Zee, Joh. van Vliet-
straat SO, Haarlem, telefoon 19SS7.

In 't ijs gevangen
liggen de velden,

rondom de sloten
smal, strak van lijn.

Zeemeeuwen fladd'ren
komen zich melden,

honger verdrijft hen
uit hun domein.

En zonnestralen
brengen vertederd

lentegedachten
bij blauwe lucht.

Lang kan 't niet duren
of diep vernederd

gaat er de winter
snel op de vlucht.

Ria Draak-Groenveld.

teeldige lid met een fraai boekwerk.
In cns volgend nummer hopen wij

het regelmatig gedetailleerd verloop
van zijn tocht nog te kunnen publi-
ceren en volstaan voor ditmaal met
het hem aanbieden van onze aller-
hartelijkste gelukwensen. Hij was
in durf, moed en ongelofelijk door-
zettingsvermcgen een voorbeeld
voer cns allen! K.

Gouden jubileum O.S.S.
Zweden aanvaardt de uitnodiging!
De uitnodiging, die enige tijd ge-

leden door het Koninklijk Neder-
Ipnds Gymnastiek Verbond namens
O.S.S. tot de Zweedse Turnbond
werd gericht, om ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van deze
vereniging een groep keurturners-
en keurturnsters te zenden, werd
met groot genoegen aanvaard.

In het antwooidschrijven werd
voorts medegedeeld, dat men de
namen van de deelnemenden nog
niet ken opgeven, omdat men de
pleegen zo sterk mogelijk wenste te
mr ken. Het ligt in de bedoeling de
dames te laten demonstreren- op
een nog nader vast te stellen toestel,
met viije oefeningen en op de even-
vvichtsbalk en de heren met lek-
turncn, 1-cogbrug en oefeningen op
de lange mat. Voorwaar een prach-
tige piopaganda voor de lichame-
lijke opvoeding, doch tevens nu
reeds leclame voor Zandvoort in
Zweden! Vcor de .,1curing" om te
watertanden!

De datum van optreden werd
vastgesteld op 4 Juli, terwijl op 30
Juni in Amsterdam wordt gede-
mcnstieerd. De keuze van O.S.S.
viel cp Zweden, omdat de turners
(sters) uit dit land verleden jaar bij
de internationale turndemonstraties
in Rotterdam, de beste indruk had-
den achtergelaten.

20-jarig bestaan «Excelsior»
E'e mondaccordeonveieniging „Ex-

celsicr" herdenkt deze maand haar
20-jarig bestaan. Men hocpt dit feit
te vieren op Zaterdag 20 Februari
in theater Monopole. Na afloop van
de officiële herdenking zal Martin
Rijken zijn cabaret-revue: „'t Is
tóch allemaal kolder" opvoeren,
waaraan e.m. Octave van Aerschot
zal medewerken. Na de revue volgt
een bal met medewerking van „The
Ballroom Artists" o.l.v. de lieer B.
Vellekoop.

„Excelsior", dat onder leiding van
directeur A. Paap vooral in de laat-
ste jaren op concoursen mooie suc-
cessen behaalde, ontwikkelde zich in
de loop der jaren tot een in Zand-
voort bijzonder geliefde vereniging
en stellig zal daarom deze jubileum-
uitvoering grote belangstelling trek-
ken. Wij hopen in een onzer cerst-
vcleendé nummers aan historie en
ontwikkeling van „Excelsior" nog
enige nadere aandacht te besteden.

Zandv. bestuurdersbond
De Zandvoortse bestuurdersbond

ciii'aniSLorl in samenwerking met de
viouvvenboncl van hut N.V.V. heden
Vrijdajiiivund in ,,Ons Huis" een
Ic/ing met fi lm, welke zal worden
vcrxorfid door de stichting voorlich-
l inf tKdicns l van de Algemene Psy-
chiati ischc inrichtingen.

Electra kachels
15.95 - 16.50 - 17.50 - 27.50
Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974
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De grootste sortering'

NOPY
ZANDVOÖRT

E. BOS & Zonen
EALTESTEAAT 23 - TEI£F. 2112
Binneaw. 155. TeLS3372 Heemstede.
Daraesl C is tegen de koude bestand
na zo'n ferme mE.aJtajd van onze
originele ïïainzer zuurkool. U be-
hoef: nu geen koude handen te heb-
ben U~ groen'en v.-orden b:i ons
goed schoon ge-.vas.sen en goed
schoon gesneden en stelen en sirui-
ken i-orden goed afgesneden: an-
ders ^egt onze vrondermacbine:
baas. dos het zelf mSEr! Da; moet
allemaal goed schoon n;n:. Ea dan
moet U onze spruitjes zien en onze
soepgroente. Heden hebben vrij ge-
sneden knolseiderie. pre: en selderie
voor ersaensoep en voor soep
selderie, peterselie "K-orteltjes en
bloem'-:ooi. Een lust om te zien.
Voorts: gesneden rode-, gele-, groe-
ne- en boerenl-:oo3. Ook nieuwe kas-
andij\-ie. pracht gesneden. Ook uien
en peen goed schoon. Verder in-
maak, z.oals snij- en sperciebonen.
andvij-.-ie uit het vat. Diepvnes-
groente. Pakken boerenkool met
-vorst geweldig lekker faene-.-ens
sp:rjazie. andijvie, enz. 30 K.g_
beste aardappelen voor ƒ1.60 en 10
K.g. drielingen voor ƒ1.50 Alles
-a-ord_t aan huis bezorgd. Telet. 2112.
Goudreinetten 35 et. per K.g. Si-
naasappels S voor ƒ!.—. Grote man-
danjnen 2 voor 25 cent.

ere-7 7770^: en irite-essc-::. Het r>c-;D-
"nrr.a ra-7 ne: zt~ei~ï roo- hè: pcleis

j tece:7. der ze dc.c- 77-a zo ee-7 a-j>:e
j ren r^-zce-7. 1'eeT te klei^: en zoi-?~
l c/cerepe". ;e rncc ee^st "-rel ee-7- !.-..~

zoecen- Veel *e r^oep "ccr or^ze z:-:
m.oes:e-7 tre iree- :erz;a riccr ce
busser:. In Brede, •„reeft.-e ois riop
een re7Tc.s£i".p. r^rr.e'.i--: een dfvier.'
PTe hebben e- heerlijk rcTi pesmold.

J'facr ire trc-eri -rioe 1-5-7 cues -_r;t

777en ire CTTT. ha!.- tuee ;
c.ai7, trccr or.-cerT^te ouders op ois
^tOTT^Jeri ie ^ach-ïe-i. Toen rijn -_re
snel nscr h'jts aepoai en si bed
gekroper.. I',- ben rjevicsglsrig TJC.C-
de j'ilm die ren ce reis nem^.nf;t is.
Dan nerj '_re cJIes rtog een kee- op-
nieuir. Jcr-iTne- da: het zo vïug

Adtninistr.kantoor A. F. H EUFT
Inrichten en bijbouaen %". boekbo-u-
dingen. - Administratie%'e controles.

Belastin gzaken.
Vermogensbeheer en -adminisiratie.
Zandvoor.selaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

.
trs: lange-. Dct zou nog 'nner :yn!

jecnnerre de Zira'-te.
Srede'oderr-ccr JJO.

Apachenbal
In ..Zomerlus;" -.-crd: Zondag 21

Februari aj. een groot Apachenbal
georganiseerd. Het dans-instiraut J.
Stol is met de leiding belast. Ket
zal een groot opgezet festival wor-
den. waarvocr fraaie prijzen v.-or-
den beschikbaar gesteld, zowel voor
groepen- cosruums. enkelingen als
paren. De organisatoren bereiden
nog verschillende attracties voor.

De inschrijving is van heden af
opengesteld en vrij raden een ieder
aan. die dit dansfesti;n wil rnede-
rnaken, met het inschrijven r.iet te
lang te -.vachten. VTij ver-tvachten n.1.
een grote belangstelling. In ons
volgend nummer hcnec v.-j over
dit gebeuren nacere b:jzor>.derhedea
te kunnen mededelen.

Polrti e-toneel
Be toneelgroep van de Zandvoortse
politiesportvereniging zal op de Za-
terdagen 13. 20 en 27 Februari in
gebouw ..Zomerlust" een opvoering
brengen van het toneelspel ..Zeil-
schip De zwarte zwaan", van ?.
Elackraore. Dit zuilen de laatste
uitvoeringen zi]n in seizoen '53-'5i.
Op 13 Februari zullen uitsluitend
genodigden toegang hebben. ..De
Xotenkrakers" o.l.v. de heer Jan
Kemp zullen na elke voorstelling
het ba] verzorgen. De opbrengst van
de avonden zal bestemd worden
voor een nog nader bekend te
maken liefdadig doel.

f r.u reeds begonnen v.-as met de af-
f r~ak van dat k:ar;:oor- tr-er: van

dez-e. da: een bekende ..rostkan:oor-
der", 'v.-:.- zullen kiesr-eidshalve ~Jn

j r.asrr. verzwi: gen > eens e--en zou

j heet kor. pcker_ H":; deed het ze

' klonk, die de andere postkan: <>~r-

jpckeri. Als gevolr -.-an die ïmal

i dë'Haitësrraat. Ë2t"-;Ws"E«'"vaar
j rr.en heeft orjs medegedeeld, dat de
l acrleve pcker nóó:: meer poken mag
en c:k nirit meer p>ken vri::

Prachtige filmavond
Ned. Reisvereniging

vereniging .A'aar Italië". d:e \uaar.-
da?avor.d vo^r hè: consulaat Zand-
vocrt in gebouw _Zcmerlust" -rrerd
gedraaid, heer; cr-5 twee u-^r lang

oi.i het aansehc _:-A en van deze tut-
zc-nder-ijk fraaie kleurenopnamen

"clmen. Dsze film werd ongencmen
in Octc-bsr en Xcvember :?5S.

werd dorrkruisd er. een doeurr.en-
:aire ontstond van u:tz.or:derli;ke
De:ei:ems. Z-en grote plaats werd ir.
deze rolprent ingeruimd voor op-

van kerkgebouwen en torens. ~rsar-
aan di: land zo ri.ik is. do-ch ze z:;n
van een ze summiere ïcho-onheid.
da: de veelheid ervan nergens ün-
cerü;k werk:. Daarnaast werd grote
aandacht besteed aan de kleuren-
pracht van ds flora, die leidde tot
een zó prachtig geheel, dat deze
film tot één der schoonste mag wor-
den gerekend, die 6ô:t door de >"ec.
reisverenïging vrerd ver\'aardigd.
Venetië. Rcme. Xapels en de e?:o-
ttsche prach: van Capri. het glirdt
als één boeiend geheel aan hè: oog
voorbij, waarb:; de met zorg ge-
kozen • muzikale illustratie, wsar-
cncer véél Italiaanse opera-muzïek
en volksliederen, van een aparte en
prachtig aan de film aangenas:e
bekoring is. De heer C.H Groen, die
de beelden toelicht, doet dit op een
wijze, die gro:e bewondering "wekt,
daarbij bl:.ik gevend, zijn o-nderwerr>
tot in de finesses te beheersen

Zo werd deze avond niet alleen
leerzaam en interessant, doch boven-
dien genotvo! en vol bekoring, een
avor.d. die indrukken vastlegde,
welke men niet licht vergeet.

Te consul eer JC.R.V. te Zar.d-
voort. de heer N. Slootjes, leidde de
spreker in en gewaagde er m a;n
openingswoord van. dat. hoewel
verschillende propaganda-avonden
in Zandvoort een financieel nadeel
opleverden, men hiermede toch za!
doorgaan, omdat ce steeds groei-
ende afdeling naar een nóg grotere
uitbreiding streeft.

In zyn inleiding tot de film rne-
tnoreerde de heer C. H. Groen, dat
deze avond een bepaald doel had.
n.l. de aanwezigen op te wekken.
Italië als reisdoel te kiezen. Het is
een algemene oproep van het hoofd-
bestuur. Spreker verklaarde, dat
de meeste schrijvers, van Goethe
tot Godfried Bomar.s, beweren, dat
een eerste bezoek aan dit land van

beret. In de sTrrd :n de derde a:d.

Humanistisch Verbond

gesce: ^

ce heer C.H. Schenk uit Deventer.
.̂e: c-imerwero van n"n lezing - -

*s 702"-! iets" **a" ze-^^"~ de be"ar~-

CD deze coenbare bi-eer-kcv*--=t

h oren

telr/k raadsman ir. ie D.U.7T -kam-

500 keuren

Güiermann's Naaizijde
An{h. BAKELS N.V.

Sinds 187-i.

Twee unieke voorstellingen

aie aandacht van onze lezers voor de
unieke uitvoeringen, die het Insti-
tuut voer arbeidersDr.tvrikkelir.g ons
a.£. 'iVc-er-scag bied: met het optre-
den van Sert Bmgrr.ar.'s maric-et-
:&r.-:heater. in thea:er l^or.ooole.

Xes middags heeft een uirVoering
plaats van ..3uffa!o 3:11". een voor-
s:ellmg voc.r kinderen van S-14 jr.

i^es avonds volgt voor de ouderen
een cnverkorte u:r.-&enng van l>'as-
cagni's opera ..Cavallena Hus::cana"
m=: orkest en koren van het Scala
te Alllaan en als solis:en 3en;ammo
Gigli. Bruna Rasa. Guil"-e::a Simio-
né.ta en Gino Bechi.

Een betere bezetting kan men zr.ch
met denken 3er: Brugrr.ar. heeft met
z:;n beroemde marionetten zar.g en
muziek tot in de kleinste details we-
ten te benaderen, daarmede eer.
kur.ststui: leverer.d. waarvan hè:
horen en zien voor U een ware
openbaiing zal be:ekenen. Het :s
een volledige opera-c-pvoerir.g ir.
miniatuur.

Ook met de avcnturer. var. Buffalo
Bili zullen Uw kinderen van oegm
tot eind in grote spanning mede-
leven. Met véél klem raden w:j U
aan Uw kinderen des middags te
laten genieten en zelf deze minia-
tuur-opera uitvoering te gaan mede-
maken. Het instituut voor &rbei-
dersontwikkeling verdient dat ten
volle, omdat door zijn activiteit deze
beide unieke uitvoeringen in onze
gemeente werkelijkheid worden.

b^ize tientallen de Iaats:e wecstr:;-
den spelen voor de bor.dscompetitie.
He: s-ers:e tien:al speelt in Hoofd-

Rïjkspostspaarbank
Aan ne: p-cstkar.to-or Zar.^vcor: en

hè: daaronder behorende arr.o:s-

Januzii ÏS54 mgelejd -55.32643:
ter'jgc-eiaaid ."53.2 O I. £6.

Sigaren magazij n D R O M M E L

VCCH Dr. %"?,OUVT:

Schoonheidsverzorgittg
fi'er-.-olg.)

in een vorig artikel heb- ik beloofd
zie: een en ander :e zullen vertellen
over schccnr.eidsverzorging var. de
r.UIG en de verschalende preparaien
die daarbij gebruikt worden.

Speciaal d.: laa:=:e is daarom 2:0
zelanïrrk. aangezien op het gebied
van de huidverzorging m de laat-
s:e ;arer. er_<ele zeer belar.grnke
z-~dekkingen ziir. gedaan welke tot
rundamentele veranderingen in de
samenstelling van de diverse schoon-
heidsm:ddelen hebben geleid. Om
d:e reden heeft de cosmetische
industrie, dis langzamerhand tot een
van ce belangri.ikste wereldindu-
tnen is uitgegroeid, zich de mede-
•.verkir.g verzekerd van talloze che-
rnici. medici, biologen en pharma-
ceu:en. om haar van raad en voor-
lichrmg te dienen. Vi'anneer er een
Dehandelingsmethoce var. de huid
oestaa: die voor de goede functie
en de gezondheid ervan absoluut
noodzsl-:eli;k en van he t allergrootste
belang is dan is het zeker wel de
reiniging er van V."ar.t de huid is
een van de belangrijkst lichaams-
oiganen. welke wi; bezitten. De ge-
hele dag door heeft zrj diverse
zaken te verrichten. Z.j moet het
lichaam beschermer, tegen alle be-
schadiger.de invloeden van de om-
gevir.g. alle gev-oelsjndrukken ver-
wer.-ïer:. diverse stoffen, die \~oor
hè: lichaam van geen nut zijn. af-
scheiden en de lichaamstemperatuur
cncer co.-trcie houden. En dat alles
doe: zij dikwi.-ls onder de ongun-
stigs;e oms:and.ghecen van slechte
belichting en onvoldoende ventilatie
De u!rra-v:olet:e stralen van het
zonlicht, die zo'n buitengewone
u:twerk:ng op ce levende cellen
var. de opper.-.uid hebben en riie
het ergosterol. dat in kleine hoeveel-
heden in het ver van de huid aan-
wezig is. omzetten m vitamine D
(p.efivelk op zijn beurt weer nodig
is voor de absorptie en benutting
van de kalkzouten m de lichaams-
huishoucingj kunnen de huid dik-
w:jls maar spaarzaam bereiken

Dr. P.H. v.d. Hoog, huidarts.
(Wordt vervolgd.>
Onthoudt één ding. Óók. voor boven~
genoemde Cosmetica-artikelen naar

PARFUMERIE „H1LDER1NG"
Kerkstraat 23 - Telejoon 2107.



Hebt U onze HUIFKAR al eens geprobeerd? Inlichtingen bij Hamers, Kostverlorenstr. 34, Telef. 2856
Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel
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Brj contract belangr. kort.

De Praktijk van Tandarts
W.J.J. MEERTENS

is vanaf l FEBRUARI '54
voortgezet door

Th. H. v.d. MEULEN
Tandarts.

HOGEWEG 76, TEL. 2003
Spreekuren dagelijks:

Ziekenfonds 8.30-9.30.
Particulieren: 1-2 uur

en. volgens afspraak.

Net WINKEL M E I S J E
gevraagd O.H.C.S. Adres :
Haltestraat 39, Tel. 2810.

Last van Uw voeten?
Mevr.W.Huijboom

helpt U!
Med. Gedipl.
Pedicure-Manicure,

Bezoekt U ook aan huis.
Jan Steenstraat 9 a

TECHNISCH BUREAU

Paradij sweg 16 - Tel. 3166
Werkplaats: Herenstraat 2.
Erkend installateur voor
het gehele land. Reparatie
en verkoop van alle voor-
komende electr. apparaten.
Verkoop AXA gloeilampen
gegarandeerd 1000 brand-
uren. Min. stroomverbruik.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Openbare verkoping
Zandvoort

Notarissen Th. HEIMANS
te Amsterdam en I. JONK
te Haarlem zullen op Do-n.-
derdag 11 Febr. a.s. des
nam. na 2 u. in het Notaris-
huis, Bilderdijkstr. l, Haar-
lem in het openbaar ver-
kopen:
1. Vier huizen met erven,

schuren en tuinen. STA-
TIONSPLEIN nrs 19, 21,
23 en 25 te ZANDVOORT
groot ong. resp. 1.52 A.,
1.48 A, 1AS A. en 1£2 A.
m.uitgang naar de Paral-
lelweg. Afzonderlijk en
in combinatie. Huur:
ƒ69,— p.m. p.p. Lasten
ong. /ÏIO,— p.i. p.p.

2. Een huis met erf aan de
Dr. Smitsstraat 12 te
ZANDVOORT, groot 39
c.A. Huur ƒ48,30 p.m.
Lasten: ƒ106,65 p.j.

Aanvaarding bij betaling,
uiterl. op 25 Maart a.s. Be-
zichtig. Di. en Do. 2-4 u.
Inlicht, bij not. Jonk, Wil-
helminastr. 61, Haarlem,
tel. 10459.

Buiten-
Thermometers

Brillenspecialist

LOOMAN
HALTESTRAAT 58
TELEFOON 2174

Erkend leverancier
voor alle Ziekenfondsen.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

dat wij zeer ruim gesorteerd zijn in
BALATUM, VILTZEIL en LINOLEUM's,
CGCOSLOPERS, MATTEN, KLEDEN en
VLOERBEDEKKING. Bedden en Dekens

tegen scherp concurrerende prijzen! •
Maar toch PRIMA KWALITEIT!

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 - TELEFOON 2658

Extra aanbieding!
SCKKENWOL, 100 gram van j 1,98 nu
JAEGER WOL, 100 gram nu
FLANELLEN LAKENS van /'5,90 nu
MCLTON DEKENS van f3,45 nu
Wollen Dames DIRECTOIRES v. /'5,85 nu
Wellen PULLOVERS en VESTEN vanaf
Gemengd wollen Jaega* Heren HEMD

of PANTALON nu
WOLLEN SHAWLS vanaf
ALPINO van /'2,25 nu
WOLLEN KINDERKOUSEN van ƒ3,85 nu
Dames Nylonkousen f 2.85, 2 pr. t
Trainingspakken v.a. ./7,58. Broeken v.a.

1.58
1.29

2.59
3.98
9.95

3.95
1.45
1.85
1.85

5.00
ƒ1,98

Hattesftraat 12 Tel el. 2099

'*chaafsenr§jd@n
op de Vijver

En dan natuurlijk naar
PAVILJOEN „DE VIJVERHUT"
H. PAAP - VONDELLAAN - TELEF. 2538
voor heerlijke warme Erwtensoep, Chocolade-
melk of Limonade. Vergeet onze specialiteit niet:
Panrtekoekert in vele variaties*

ook in ons „koek en zopie" aan de baan'.

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.
KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793
VERZORGT AL UW DRUKWERK

Groot Apachenbal
in Zomerlust

op ZONDAG 21 FEBRUARI a.s.
o.l.v. Dansinstituut J. STOL

met vele attracties.

Fraaie prijzen voor mpoiste
groepen, enkelingen en costuums.

SCHRIJFT TIJDIG IN.
Nadere bijzonderheden volgen nog.

UNION met J.L.O.-motor
Het pronkjuweel onder de bromfietsen! Wereldberoemd. Sierlijk.
Snel. Solide. Sterk. Prijs ƒ566,— compleet. Uit voorraad leverbaar.
Enige handelaar ter plaatse voor rijwielen met hulpmotor.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
FAKVELDSTRAAT 21 - TEL. 2323. Ziet onze etalage!

Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dam
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactement.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
len 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Perma-
nent, compleet ƒ6,—.

JANSEN EN PIETERSE
J. Zo Pieterse. En, heb jij al op

de knop gedrukt aan de reclame-
etalage van Hamers in de Halte--
straat 39a?

P, Wat denk je, nou wel Jansen ?
Dat ik op mijn leeftijd nog op knop-
jes ga drukken? Dat laat ik liever
aan de jeugd over, die verdringt
zich daar om te drukken!

J. Je schijnt beledigd te 7ijn, Pie-
terse, maar als er maar een glaasje
cognac mee te verdienen viel, dan
zou dat niet het geval zijn.

P. Nu bak je ze helemaal bruin,
Jansen. Wat moet het Zandvoortse
publiek wel van mij denken? Dat ik
altijd maar pieker over glaasjes
jenever en cognac van Hamers vut
de Kostverlorenstraat no. 34?

J. Kom kom, Pieterse, het Zand-
voortse publiek weet heus wel, dat
wij op z'n tijd van een glaasje hou-
den, maar altijd met mate hè..met
mate..... want teveel van dat lek-
kere spul van Hamers is ook niet
goed!

P. Jij hebt het -nu wel over dat
Zandvocrlse publiek, maar die ken-
non ons niet eens. Alleen maar uit
het veelgelezen Zandvoorts Nieuws-
blad. Maar nu wat anders. Hamers,
de bekende slijter uit de Kcslverlo-
icnstiaat, vroeg mij, hoe ik de huif-
Uar vond. Laat ik nou nog nooit in
7o'n ding gezeten hebben!

J. Man man, wat zal die Hamers
gelachen hebben Hij bedoelde na-
tuurlijk die heerlijke Jonge Jenever
„Ce Huifkar" die kost maar ƒ6,40
per liter. En ik kan ie zeggen, die
is prima, Pieterse. Ik weet wat,
kom fnec naar m'n huis, daar is het
héél wat warmer dan hier op straat
en dan zal ik jou eens het neusje
van de zalm: „Jonge Jenever Huif-
kar" laten proeven! (Adv.).

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Zoals te verwachten was weid het

gehele voelbalprogramma het afge-
lopcn weekend wegens de vorst af-
gelast. Nu er ten gedwongen stil-
stand in de voetballerrj is ontstaan,
is hot meer dan ooit noodzakelijk,
drt er getraind wordt om in condi-
tie te blijven. Zolang de vorst echter
do veld-training onmogelijk maakt,
wordt er in de zaal geoefend. A.s.
Vrijdagavond 5 Febr. wordt door
beide groepen cp de gewone tijd in
het gymnastieklokaal van de Wil-
hclminaschool getraind. Er wordt op
gerekend dat de leden het belang
van de training zullen inzien en
aanwezig zullen zijn.

Voetbaltournooi om
„Bouwes-beker"

De heer N.W. Eouwes, eigenaar
van hotel Bcuwes, heeft voor de
R.K, voetbalvereniging „The Zand-
voorl Boys", een wisselbeker be-
schikbaar gesteld, waarom jaarlijks
in een „Bouwes-voetbaltournooi" zal
gestreden worden. Zandvoort zal
dus voortaan aan het eind van de
acmer twee voetbaltournooien te
verwerken krijgen, n.l. het boven-
genoemde en het tournooi om de
zilveren watertoren, te organiseren
door Zandvoortmeeuwen.

K.J.C. Noord
Donderdag 28 Januari j.l. werd do

laatste wedstrijd van do maand in
onze competities gespeeld.

Als nummer l werd geplaatst:
W. Roos, kampioen Januari; 2. Jb.
Keesmat!; 3. J. Zwemmer; 4. A.
Schaap. De marsenprijs viel' aan de
heren H. Bol en Jb. Koning. Een
eindstand die na veel heen en weer
schuiven en nu harde strijd werd
bereikt.

Defening Staalt Spieren
De voorbereiding voor cnze jubi-

eumuitvoeringen gaat gestadig
oort. Hoewel een wandeling naar
et gymnastieklokaal in de avond-
ren met de felle Oostenwind niet
epaald aangenaam is, verheugt het
ns, dat de meeste leden het belang

van het instuderen der oefeningen
nziet en op de lessen verschijnt,
loe het weer zich ook moge ont-
vikkelen, alle leden, ook de oude-

ren, wekken wij op, de neg van. 12
en 13 Maart scheidende weken ge-
regeld op de lessen te verschijnen!

Zaterdag 6 Februari vergadert
het bestuur met de technische com-
missie ter definitieve vaststelling
van de programma-punten van de
uitvoeringen. Ook de kleding, die in
ons maandblaadje nog eens werd
omschreven, k&mt ter sprake.

Het is van groot belang voor ons
zomerprogramma, dat de Zweedse
turnbond onze uitnodiging tot op-
luistering van ons gouden feest met
kcurturnevs (sters) heeft aanvaard.

Met de uitwerking van dit onder-
deel kan nu werden begonnen.

Zandvoortse Bridgeclub
Na de vierde competitiewedstrijd

van de Zandve&rtse bridgeclub is in
do A-lijn niet veel verandering in
de stand ontstaan. Het koppel Fabel-
Sjeuwcrman bezet nog steeds de
eerste plaats met 224.08%, waarna
hrn. Agstei ibbe-Schutte volgt met
209.72"/», direct gevclgd door de
lam. Vulsma met 209.54"/o.

Het dameskcppel Fabel-Polak, dat
de vorige week naar» de 4e plaats in
(?fc B-lijn gestuuid werd, nam danig
revanche deer de eerste plaats met
220.77% weer in te nemen. Bet.kop-
pel hrn. Peen-Keur verhuisde van
de Ie naar de 3e plaats, mevr. Ba-
rens-Heldoorn van de 3e naar de 2e,
doch het dameskoppel Brossois-Ha-
£cn van de 2e naar de 7e plaats!

In de C-lijn bleef het dameskoppel
Nctterman de eeiste plaats bezetten
mtt 230.15%; de familie Kerkman
schoof van de 3e naar de 2e doch
de f amttie Spoelder van' de 2e naar
de 4e plaats. De 3de plaats wordt
thans ingenomen door het dames-
koppel Heldoorn-Versteege.

Het degradatiespook komt in zicht
voor de koppels v. Dartelen-Vader
en fam. Berrier in de A-lijn en voor
de fam. Baai da en Kappelhof, als-
mede voor het koppel heren Reijer-
Pcnaat in de B-lijn.

KJ.C. Zandvoort
Dinsdag speelde K.J.C. Zandvoort

de 2e maandelijkse kampioenswed-
strijd, weer om een zeev mooie prijs.
Dus heren doet allen Uw best!

Ie werd: E. Keur; 2e. P. Valk;
3e. Boom; 4e. Jac. Versteege.

Voor de Noordman-beker hebben
20 verenigingen ingeschreven. Br
zijn zeer fraaie prijzen. Woensdag
begint het tournooi met als eerste
wedstrijd Vier Azen uit Haarlem
tegen Vriendenkring vut Zandvoort.

IEDERE WOENSDAG:
Speciale
mosselenavond

Café-Rest. „DE KROON".
G.H. v.d. Eijken.

Stationsstraat 11, Tel, 3075.

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.
Telef. K 2507-2033

Theater „Monopoïe"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Van Vrijdag 5 t.m. Zondag 7 Februari - 8 uur
BARBARA STANWYCK - BARRY SULLIVAN
RALPH MEEKER - LEE AAKER in:

'n Vrouw in gevaar
Haar man in levensgevaar en zij over-
geleverd aan de willekeur van een ont-
snapte misdadiger. Toegarg 14 jaar.

Vanaf Maandag 8 t.m. Woensdag 10 Febr. 8 uur
GREER GARSON en WALTER PIDGEON in:

Schandaal om een kind
Na „Mrs. Miniver" een nieuwe warme
film van dit bijzondere filmpaar. (Kleur
door Technicolor). Toegang alle leeft.

Zondagmiddag 7 Februari 2.30 uur

De zonen van de pioniers
Schitterende pracht, betoverende „Hit
Songs". Actie en romantiek.

Toegang alle leeftijden.

DONDERDAG 11 FEBRUARI - 8 UUR:
Gereserveerd voor culturele kring „'t Helm".

Zij presenteren. U:

3 eeuwen danskunst

Voorai bij dit weer!
GEREGELD STEVIGE VLEESMAALTIJDEN!

Het hoeft heus niet zo kostbaar te zijn. Een
paar plakken gebakken bloedworst a 25 et.
per 100 gr. of zo'n heerlijk Gelders Rook-
worstje a 79 et. p. stuk bijvoorbeeld en U
verschaft man en kinderen de nodige -weer-
stand tegen de felle kou.
BV SLAGER BURGER
Enorme sortering en altijd kwaliteit!

500 gr. 500 gr.
R.lappen v.a. .. ƒ1,65 Rosbief ƒ2,25
Magere V.lappen /'1,98 Lende ƒ2,25
Kalf slappen .... ƒ1,65 Entrecöte ƒ2,25
Lamsvlees v.a. . .ƒ1,38 Staartstuk .... ƒ2,25

K. carbqnade f O,99 5OO gr.
Voor de Boterham:

KAM 48 et. 100 gr.
GEBR. FRICANDEAU 80 et. 150 gr.
C NTBIJ TSPEK 57 et. 150 gr.
Damphworstjes ± 150 gr. 35 et. p.st.

WEEKEND-RECLAME: 100 gr.Ham/ fi Q **{.
en 100 gram- Haagse Leverworst .. \ " *7 V* l
Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

SETTER-SET
NYLONS
Oeelmerk ƒ2,95
Zilvermerk ƒ3,95
Roodmerk ƒ4,95
Paarsmerk ƒ5,35
Grrjsmerk ƒ5,35

A. BakelS N.V.
Sinds 1874.

Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Afd. Zandvoort.

WOENSDAG 10 FEBRUARI a.s. om 8 uur
in gebouw „ZOMERLUST"
opvoering van de beroemde opera

Cavalleria Rusticana
van Pietro Mascagni.

Orkest en koren van het beroemde Scala te
Milaan. - De hoofdrollen wordeu gezangen door
Benjamino Gigli, Bruna Rasa, Guillieta Simio-
nata, Gino Bechi.

Uitgevoerd door
BERT BRUGMAN's Maricnettentheater.

Prijzen ƒ0,80 en J'1,25. Kaarten verkrijgbaar bij
de bestuursleden en wijkhoofden.

Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Zandv. Bestuurdersbond

WOENSDAG 10 FEBRUARI a.s. aanvang half
drie in MONOPOLE

Kindervoorstelling
Opgevoerd wordt:

BUFF&LO BBLL
De ongemeen spannende avonturen van de be-
Uende cowboy, die geassisteerd door zijn colle-
ga's en de Indianen, al galopperend op vurige
paavden door de prairie rent, speui-end naar on-
ïecht. - Om nooit te vergeten!

Uitgevoerd door
BERT BRUGMAN's MARIONETTENTHEATER
Toegangsprijs ƒ0,25. Kinderen van 6 tot 11 jaar.

Kaarten verkrijgbaar aan de kassa
op do middag van de voorstelling.
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Oude muntenveiling
Een bericht in de landelijke pers,

•waarin werd medegedeeld, dut tij-
dens een veiling van oude munten
hiervoor hoge prijzen werden be-
taald, o.a. een oud halfje, dat
ƒ140.- opbracht, heeft in Zandvoort
een munten verzamelwoede doen
ontstaan. Naar wij vernemen moet
het niet .uitgesloten worden geacht,
dat een dergelijke veiling binnen
afzienbare tijd óók in Zandvoort
zal plaats hebben. Voor de vele be-
zitters van oude munten in ons
dorp dus een reden te méér, héél
zuinig op hun verzameling te zijn.

Waarom geen wedstrijden?
Ee kleinste plaatsjes in cns land

hebben in de achter ons liggende
ijsperiode wedstrijden op de schaats
georganiseerd. Hetzij voor kinderen,
hetzij voor groteren. In Zandvoort
gebeurde niets, niettegenstaande de
vijver in het Vijverpark daartoe een
unieke gelegenheid bood. Wat zou
het leuk geweest zijn, als stichting
„Touring Zandvoort", het daarvoor
meest aangewezen orgaan, nu eens
blijken van activiteit had gegeven
•en enkele wedstrijden had uitge-
.schreven. Men had in dit opzicht
zoveel gevarieerds kunnen brengen.
TS.ÏCÏÏ nad er crijse'wijfcld véél dank-
baarheid mee geoogst, véél aan
populariteit gewonnen en er een ge-
weldige animo voor gehad. De zorg
voor het circuit heeft waarschijnlijk
•de gedachte hieraan doen ontbreken.
Maar misschien wil „Touring Zand-
voort" dit voor de volgende ijs-
perïode eens in gedachten houden.

Vele inwoners van Zandvoort —
kleinen en groten •— snakken naar
dergelijke evenementen, die zó heel
weinig gehcuden kunnen worden.
Baarom heren: smeedt een volgend
.keer het ijzer als het heet is. Hier
is geen sprake van een verwijt, het
ïs slechts een tip voor de toekomst!

Straten schoon
Het is wel aardig, wanneer de

politie de inwoners er op wijst, dat
zij verplicht zijn, hun straten vóór
de woning zelf sneeuw- en ijsvrij
te maken. Maar kan een dergelijke
•*opdracht óók niet worden verstrekt
nan de gemeentelijke instanties wat
betreft de openbare weg? De toe-
stand van onze Zandvoortse straten
na het invallen- van de dooi is wer-
kelijk aller erbarmelijkst. Van pe-
kel schijnt men in Zandvoort nog
•nooit gehoord te hebben. Wanneer
•wij de brandschone straten inplaat-
sen in onze omgeving met Zand-
voort vergelijken, maken we wel

een héél droevige figuur!

„WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF:
„Beter méér betaele voor wat
je weer krijgt, as minder voor

wat je niet meer hep!"

BLIJFT HET CIRCUIT BEHOUDEN?
Dinsdag a.s. zal de gemeenteraad te beslissen krijgen over de
vraag, of hei circuit van Zandvoort voor de gemeente behou-
den zal blijven, door het verlenen van een crediet van ƒ 160.000,-
•ooor het aanbrengen van een nieuwe üeklaag, een aangelegen-
heid, waarover wij enkele weken geleden reeds uitvoerige
mededelingen verstrekten. B. en W. hebben thans het voorstel
hiertoe aan de raadsleden doen toekomen en afgaande op de
ons ter ore gekomen zijnde opinie's der raadsleden over deze
aangelegenheid, maken zowel vóór- als tegenstanders een kans.
In geen geval mag worden verwacht, dat het voorstel het „met
vlag en wimpel" zal halen en ongetwijfeld zal een langdurige
bespreking het gevolg zijn, waarvan de uitslag onmogelijk te
voorzien valt.

Na het ontstaan
en de financiële
opzet van het cir-
cuit te hebben ge-
schetst en te heb-
ten uiteengezet,

dat klimatologische omstandigheden
oorzaak waren, dat de in 1953 aan-
gebrachte slijtlaag niet aan de ver-
wachtingen voldeed, delen B. en W.
mede, dat naar hun mening thans
afdoende maatregelen moeten wor-
den genomen, om een constante
exploitatie van de Burgemeester
van Alphenweg met accomodatie,
waarin de gemeente in de loop der
jaren ƒ830.000,— heeft geïnvesteerd,
te verzekeren.

In nauwe samenwerking met Ir.
Krijn heeft de directeur van publ.
werken nagegaan, wat in deze het
beste kon geschieden. Men advi-
seerde, als meest gunstige oplossing
het aanbrengen van een nieuwe
delclaag ter dikte van 4 a 5 centi-
meter op de pl.m. 40.000 m= opper-
vlakte van de weg, \vaardoor geen
slijtlaag meer nodig zou zijn en
waarvan de levensduur kan gesteld
worden! op 10 jaar. De kosten hier-
van worden geraamd op plm.
ƒ155.000,— (voorzichtigheidshalve te
stellen cp ƒ160.000,-). Met verschil-
lende leveranciers van wegenbouw-
materiaal worden nog onderhande-
lingen gevoerd over de kostprijs
van het materiaal, en geen beslis-
sing omtrent de aard daarvan zal
genomen werden, zonder overleg
met K.N.A.C. en K.N.M.V.

B. en W. wijzen erop, dat geen
andere mogelijkheid, dan deze be-
langrijke nieuwe investering over
blijft, en dat, zou de gemeente niet
tot deze investering overgaan, de
auto- en motorraces te Zandvoort
let het verleden zouden behoren.
Voor de jaarlijkse uitgaven wegens
rente en afschrijving, in totaal rond
ƒ67.000,—, zou dan geen dekking
meer aanwezig zijn, hetgeen een
ernstig verstorende invloed op de
gemeente-financiën zou hebben.
Daarbij mag zeker ook niet uit het
oog worden verloren, dat het als
het ware prijs geven van een cir-
cuit, dat in de nationale en wereld-
pers herhaaldelijk de aandacht op
Zandvoort vestigde, uit een oogpunt
van propaganda een funeste indruk
zou wekken.

Uit bij het voorstel ter lezing ge-
legde correspondentie kan tenslotte
de raadsleden duidelijk blijken, dat
K.N.A.C. en K.N.M.V. na het her-
stel van het wegdek, op het Zand-
voortse circuit hun races zullen
blijven organiseren. De K.N.A.C.
gaf voorts de verzekering, gelet op
het probleem der huidige belang-
rijke investeringen, niet te zullen
aandringen op verlenging van het
circuit. Wel vraagt men aandacht
voor het stichten van een redelijke
restauratie - mogelijkheid.

Voorts heeft de K.N.A.C. zich
bereid verklaard, om, alvorens in
de toekomst een beslissing te nemen
inzake de keuring van het circuit,
de Hoofdingenieur-directeur van de
provinciale waterstaat in Noordhol-
and te horen.

Wal de te stichten restauratie-
gelegenheid betreft, delen, B. en W.
uede, dat een bij de exploitatie van
het circuit zijdelings betrokken
onderneming een bijdrage & fonds
perdu, groot ƒ10.000,— heeft toege-
zegd. De gedachten van B. en W.
gaan thans uit naar een bescheiden
gebouwtje, waar consumpties en
eenvoudig te bereiden spijzen wor-
den verkocht. De bruto-koslen hier-
van zouden ongeveer /'25.000,—
bedragen, zodat de raad' verzocht
wordt, in beginsel zich uit te spre-
ken voor het stichten van eeru der-
gelijk restauratiegebouw, waarvan
de netto uitgave dus ƒ15.000,— zou
bedragen.

B. en W. geven in het voorstel
dan nog een overzicht van de ge-
volgen, welke de nieuwe investering
voor de gemeente zal hebben. Hier-
uit blijkt, dat bij investering van
ƒ175.000,- (ƒ160.000,- wegdek en
ƒ 15.000,— restauratiegelegenheid)
een totale vermeerdering van lasten
in 1954 zou ontstaan van ƒ12.720,08
bij een afschrijvingstermijn van dit
bedrag in tien jaren.

De penningmeester van stichting
„Tcuring Zandvoort" verstrekte een
overzicht van de tengevolge van
deze nieuwe investeringen te ver-
wachten exploitatieresultaten van
het circuit in 1954. Hij kwam daarbij
tot een nadelig saldo van ƒ69.591,61,
doch wijst er aanstonds op, dat gelet
op de inkomsten van het circuit in
de jaren 1949 t.m. 1953 en het uit-
gebreide programma van wedstrij-
den voor dit jaar, dit nadelig saldo
geheel zal worden gedekt door de
opbrengst van de vermakelijkheids-
belasüng wegens op het circuit te
organiseren weilstrijden. .

Zo staat Zandvoorts raad Dins-
dagavond voor deze uitermate be-
langrijke beslissing, in een raads-
zitting, waarvan aangaande dit
punt nationaal en internationaal,
het resultaat met grote interesse
wcrdt afgewacht, een resultaat, dat
voor Zandvoort van enorme be-
tekenis zal zijn. K.

Wat willen
voor een ander doen •

Beste vrienden, ingezetenen van
Zandvoort, deze vraag is wel zeer
persoonlijk en wij nemen het U
zeker niet kwalijk, wanneer U daar
niet direct een antwoord op weet
te geven.

Let wel.... wij vragen niet: „Wat
kunt U voor een ander doen?", daar
de mogelijkheden voor de een weer
geheel anders liggen dan voor de
ander. De een kan veel, de ander
minder doen, al naar de maatschap-
pelijke welstand. Doch neen, beste
vrienden, dit bedoelen wij niet.
Hoewel matrieële hulp onontbeerlijk
is en zeker voldoening geeft, blijft
zij toch slechts een gebaar, hetwelk
cns niet zo direct confronteert met
het leed van onze naaste.

Ach, hoe dikwijls zijn wij niet op
ziekenbezoek geweest. Hoe dikwijls
bezochten wij geen ziekeninrichtin-
gen, alwaar wij tientallen patiënten
voorbij trokken en ons dan afvroe-
gen, waarom wij zo bevoorrecht
waren. Ach, beste vrienden, in onze
dagelijkse sleur vergeten wij zo
gauw. Hoe dankbaar moeten wij
zijn, als gezonde mensen te mogen
leven.

Zijn wij dankbaar? Willen wij
dankbaar zijn en willen wij deze
dankbaarheid -tot uitdrukking bren-
gen? Ja, wij willen dit wel, maar
hoe?

Welnu, beste vrienden, de afdeling
Zandvoort van het Nederl. Roode
Kruis stelt U op 19 Maart a.s. in de
gelegenheid Uw dankbaarheid te
tanen en vraagt hiertoe Uw bereid-
heid tot het geven van een geringe
hoeveelheid van Uw bloed. Deze
hulpverlening schenkt U de schoon-
ste voldoening, daar U iets afstaat
van Uzelf en wel het beste wat U
bezit. Uw bereidheid tot deze over-
gave brengt redding en uitkomst
aan velen die leed doormaken. Zij
zijn Uwe naasten, Uw medemensen
die smeken om genezing.

Vrienden, mogen wij op U reke-
nen? Zo ja, meldt U zich dan on-
verwijld bij onze 2e secretaris de
heer J. Maarsen, ToUenstraat 11,
die U omgaand het aanmeldings-
formulier zal doen toekomen.

Bij voorbaat hiervoor onze welgc-
meendc dank.

Afd. Zandvoort van het
Nedorl. Roode Kruis.

Vrouwen-wereldgebedsdag
Verleden jaar heeft zich, daartoe

uitgenodigd door het Ned. comité
Vrouwen-wereldgebedsdag, in ons
dorp een ccmité gevormd, bestaande
uit vrouwen van verschillende gods-
dienstige overtuiging, dat zich ten
doel stelt, het organiseren en leiden
vz>n een gebedssamenkomst voor
wereldvrede.

Deze gebedsdag die in 1953 in 118
landen werd gehouden, zal plaats
hebben de Ie Vrijdag in de lijdens-
weken, dus dit jaar op 5 Maart. Als
plaats van samenkomst koos het
Zandvocrts comité de Gereformeerde
kerk aan de Julianaweg, omdat deze
kerk waarschijnlijk juist het ver-
wachte aantal bezoeksters kan be-
vatten. Verleden jaar waren hier
bijna 300 vrouwen bijeen.

B'et comité nodigt alle vrouwen
uit, die zich afhankelijk weten van
en haar vertrouwen stellen op de
Almachtige Cod, om op Vrijdag 5
Maart, des avonds 8 uur, in de Ge-
reformeerde kerk alhier, aanwezig
ta zijn.

Mevr. M.C.van Fenema-Brantsma.
Mevr. A. Blaauboer-Zwart.
Zr. Lien van Dijk.
Mevr. F.M.H. Haan-Bückmann.
Mejuffr. A.H. Janssen.
Mevr. M. van der Mije-v.d. Zee.
Mevr. S. J. E. Oldeman-Met
Mevr. M.A. van der Poll-Kernman
Mevr. T.H. de Ru-Offeringa.
Mevr. G. J. de Ruiter-van Gelder.
Mevr. M.C. Sterrenburg-v.d.Sande.
Mevr. J.C. Verheul-v.d. Leeden.
Mevr. A.A. Wagtendonk-Gerritsen
Mevr. T.A. Wesselius-Bijenhof.
Zr. S. M. de Wilde.
Mevr. J.W. van Zerjl-vpn Eken.

Raads-agenda
Dinsdag 16 Februari 1954.
1 Ingekomen stukken.
2 Voorstel tot vaststelling van het

getal wekelijkse lesuren, betreffen-
de het vakonderwijs in 1954.

3 Idem tot vaststelling van de 3e
suppletoire begroting voor 1954.

4 Idem tot vaststelling van het
bedrag ex art. 55bis der lager-on-
derwijswet 1920 voor 1954,

5 Idem tot het doen aanbrengen
van een nieuwe deklaag op de Br.
van Alphenweg enz.

6 Idem betreffende verlenging
van de met de gemeente Haarlem
gesloten overeenkcmst m.b.t. de
keuringsdienst van vee en vlees.

7 Idem tot verhuur van een per-
ceel grond, gelegen aan de Boulev.
de Favauge aan J.M.H. Bluijs c.s.

8 Idem tot wijziging van het
raadsbesluit van 19 Jan., betreffen-
de het verstrekken van een rente-
loos voorschot aan de tennisclub
„Zandvocrt", door dit voorschot
rentedragend te doen zijn.

Wie wil f 25,— winnen ?
De commissie Zandv. middenstands-
belangen, maakt het volgende be-
kend: Voor de a.s. grote show in
hotel Bouwes op 30 en 31 Maart en
l April a.s., waar een groot aantal
Zandvocrtse winkeliers demonslre-
ren, zoekt men een goede benaming
voor deze tentoonstelling.

Zo vlak voor Pasen, n.l. 14 dagen
daal voor, is er keus genoeg uit
slagzinwoorden, doch de commissie
wil de gehele Zandvocrtse bevolking
inschakelen om de mooiste en meest
doeltreffende benaming daarvoor te
vinden. Diegene, die de beste inzen-
ding instuurt, ontvangt een prijs van
ƒ25,—. Inzendingen dienen schrif-
telijk Ie worden gestuurd, voor l
Maart a.s. aan administratiekan-
Icor A.F. van Heult, Zandv.laan 117.
Cp 5 Maart a.s. zal in Zandvoortse
bladen de prijswinnaar en dei naam
van de tentoonstelling bekend ge-
maakt werden. Veel succes!

Aanbesteding
Maandagmiddag had ten kantore

van de Dienst van Publieke Werken
een aanbesteding plaats voor het
binnenschilderwerk van vijf klasse-
lokalen van de Karel Doorman-
school aan de Parallelweg. Inge-
schrcvön werd door: S. Vcenstra
./'3720,—; P. Geusebrock & Zonen
ƒ3768,—; Aug. van der Miie ƒ3955.-;
fa. J. van den Bos & Zonen ./'-HBO.-;
fa. Keur & Zoon /'4290,-; fa. K. van
der Mije & Zonen ./'43GO.-; Ia. J.
Otter ƒ 4535,-. De begroting \yas
vastgesteld op ƒ4250,-. De gunning
werd aangehouden.

DOOI
Schoon leek de aarde,

een wit tapijt
over de duinen

golvend gespreid,
bomen en struiken.

als 'n sprookje uit ct'oude tijd

Loodgrijze wolken
schaatsen aan kant

modd'rige wegen
dooi in het land,

't water besloten
en nog gelegd aan de band.

O zon wil schijnen,
wolken vaneen,

warmte verovert
die Vorst alleen,

dan komen stralend
er lentegedachten. doorheen.

Ria Draak-Groenveld.

Moet je horen . ..
In het Z.N. van 5 Februari staat

een artikeltje over dekens en.
schaatsen. Schaatsen die cadeau ge-
geven werden bij aankoop van een
deken. Cadeau-stelsel? Wel nee, er
werden geen schaatsen cadeau ge-
geven, maar bij aankoop van een
deken ontving men een bon waar-
op gratis een paar schaatsen gehaald
konden worden bij een winkelier in
schaatsen. Dauïc je de koekoek. Is
dat gratis, cadeau, voor niemendal
of niet? En toch staat er in dat
artikeltje dat hier geen schaatsen
cadeau gegeven werden en van con-
currentie geert sprake loas. Wat is
dan tadeau-geven en concurrentie
aan doen?

* * *
De holle kies is gevuld. Net bijtijds,
anders was de kou er in geslagen
en dat zou jammer geweest zijn.
Nu nog een voorjaarszonnetje en. we
kunnen op de bordesjes in rijtjes
boven elkaar, gaan zitten zonnen.

Hebt U ook zonder, nu ]a bijna
zonder, gas gezeten vorige en deze
week? Wat een soesah hè? In de
oorlog had je gasloze uren, maar nu
had je soms de gehele dag en nacht
niets. Als je het niet hebt, waardeer
je het 't meest, nietwaar huismoe-
ders, die op oliestelletjes enz. Uw
water, melk en eten. moest koken,
Zoudt U het zonder water, gas en
electra kunnen stellen. Ik niet, dat
heb ik deze weken weer ondervon-
den. Laten we onze gas, water- en
electra-rekeningen dus maar met
een glimlach betalen. Beter reke-
ningen betalen, dan niets krijgen,
wat U.

* * *
Wat 27771 er j.l. Zondag weer een

massa, mensen naar de zee wezen
kijken. Gek hè, dat je al die auto's
«aar de zee ziet gaan en er zelf niet
aan denkt ook eens te gaan kijken.
Wat je dicht bij huis hebt waardeer
je niet. Wat ja ver haalt is lekker.

Zo ook met de inkopen die velen
nog buiten ons dorp doen. Zie ce
zeulen met tassen vol artikelen die
hier even goed en goedkoop te krij-
gen zijn. En waarom? Alleen om
het uitje? Dat uitje kunt ge even
goed hebben, maar dan zonder die
zware tas aan de arm. Wat je vér
haalt is lekker? Neen, „koop in
Zanduoort" moet de leus zijn van
allen die hier wonen en leven.

Zo denk ik er over.
Het Schrijverke.

Feestavond ouden van dagen
Het Zandvoortse comité .,Ouden

van dagen" organiseert voor do
eudjes een gezellige feestavond in
theater Monopclc op Donderdag 18
Februari. Do Tyroler-kapcl. die tij-
dcns do zcmevavondconcerten op
hel Raadhuisplcm ook het afge-
Icpen seizoen rcvccl succes oogstte,
ral medewerken als Tyroler- en
L'ocrcnkapel. Voorts zijn geé'nga-
&cord het uccordeontrio ,.Dc Mari-
lini's". de conferencier Dick Rector
en het ensemble „De Vrijbuiters".

Fonpers, Locomotief en Rudge

RIJWIELEN
Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974



Jhr. Mollerus sprak voor
Zandv. Handelsvereniging

Dat de belangstelling voor de le-
cingen van Jhr. Dr. J. C. Mollerus
c'-_k in Zandvocrt nog altijd bestaat.
tev.-ees wel de grote opkomst ir.
hotel Keur. waar deze Donderdag-
avcnd voor leden van de Zandv.
Handelsvereniging een causerie
hield over Nigeria en de goudkust.

Ee spreker -,verd ingeleid door de
voorzitter der Handelsvereniging,
de heer M. Weber. die mededeelde,
dat begin Maart een ledenvergade-
r.ng zal worden gehouden, waar de
door de commissie van voorberei-
dir.g cnf.vorpen plannen tot het
hcuden van acties in 1954. zullen
•.vorden besproken.

Te levendige en dikwijls humo-
ristische verteltrant van de heer
Mcllerus. \vas óók in de lezing, die
deze hierna hield, voor de volle 100
pet. aanwezig, een causerie, die hij
voor de 232ste maal in één jaar tijd
over dit onderwerp voordroeg. Het
cccer.t werd ditmaal door hem spe-
claal gelegd op de handelsmogelijk-
hêden rr.et deze landen, waarbij
me-ig interessant aspect naar vo-
ren kw?m. Kano en Lagos in Xige-
r:a en Acras aan de goudkust wer-
den hiervoor als middelpunt door
r.cm gekozen. Een fraaie serie lan-
taarnplaatjes. op prettige wijze van
commentaar voorzien, verduidelijk-
:e na de pauze het gesproken woord
nog ir. belangrijke mate. zcdat een
duidelijk overzicht verkregen werd
van leven en werken in dit deel
van Afrika.

Be voorzitter bracht na aflooD de
spreker dank voor de boeiende en
leerzame avond, die deze de aan-
-vezigen wederom had geschonken.
waarna men nog enkele uren met
een gezellig dansje en een onderling
rraatje bijeenbleef.

Ontroerende balletkunst
De culturele kring .."t Kelm"

bracht in het kader van haar cultu-
rele winteravonden-cyclus ontroe-
rende en meeslepende balletkunst
r.aar Zandvoort door het optreden
VEH Scnia Gaskell's Ballet recital in
~-ns dorp. Het is een avond gewor-
den van edele, bev.-ogen kunst, di
ce Talrijke aanwezigen, (de zaalwa
70 goed als geheel bezet) nog lan
zr! bijblijven.

T.Vant door deze demonstratie van
drie eeuwen danskunst heeft
Z&r.dvoort kunnen kennismaken
met deze zuiverste en feilloze bal
lelkunst van Xederlandse origine, in
«•er: uitbeelding zó rein. zó teer. da
hier slechts dank en eerbied voer
het gebodene past en critiek zwij
gen moet. Stuk voor stuk zijn de le-
«5en vrn deze sublieme baïletgroep
kunstenaars, die de danskunst inde
loep der eeuwen als een bceiend en
indrukwekkend gebeuren aan hè
cog lieten voorbijgaan, een prachtig
teeld gevend van de ontwikkeling
dezer kunst. Wij denken aan d
cntrcerende vertolking van Mari-
enne Hilarides in het devote ..De
stervende zwaan"; aan de boeiende
uitbeelding van gedeeltes uit het
ballet ..Les Sylphides". dat tot ons
persoonlijk het meest gesproken
heeft; er was deze avond zóvee:
wcncerschccns te genieten, dat hier
van een evenement van hoog cultu-
ree! gehalte kan worden gesproken
ZC?!E men er tot nu toe in Zand-
vcort neg véél te weinig meemaakt

Peter Bester toonde zich als be-
geleider aan de vleugel een mees-
terlijk pianist, waardoor muziek en
dans tot een kostelijk geheel werd

Zandvoort mag zich gelukkig
prijzen, dat dank zij de culturele
kring .."t Helm" deze voorname
kunstavcnd in ons dorp een feit
werd en wij feliciteren ..'t Helm'
met deze avond, die door de grote
belangstelling welke ervoor bestond,
bewezen heeft, dat ..'t Helm" het
pleit gewonnen heeft en dank zij
docrzettingskracht ondanks aan-
vankelijke teleurstelling, thans er-
van overtuigd mag zijn. dat haar
werk in steeds breder kring wordt
gewaardeerd, hetgeen het mogelijk
zal maken, in de nabije toekomst op
uitgebreider plan te kunnen gaan
organiseren, iets. waarbij Zandvoort
slechts wél kan varen, omdat daar-
door óók de opbouw van het cultu-
rele leven zich in een steeds stijgen-
de lijn zal gaan bewegen.

de finesses weet te benaderen, geen
enkel detail verwaarlozend en op
een onderdeel van de seccnde afge-
stemd op muziek en zang.

Reeds de inzet van de opera, het
fantastisch fraai effect van de nacht,
overgaande in de morgen, het doven
van de lantaarn, het ontsteken van
de gewijde kaars, de komst van de
klekkenïuider. brengen al direct de
benodigde sfeer voor dit beleven,
waarin de spanning stijgt en zijn
hoogtepunt bereikt in de aanvang
van de 2de acte. vel felle geladen-
reid en met moeite ingehouden
hartstocht. *Deze poppen zijn geen
poppen meer. noch in uitbeelding,
noch in gebaren, het zijn ten volle
levende wezens, zodat ge deze opera
in miniatuur ondergaat in de volle
omvang van muziek, zang en spel.
dat tot eer. wonderlijk schoon geheel
is saamgevoegd. zich afspelend voor
een decor, dat een juweeltje cp
zichzelf kan worden genoemd.

Zandvoort kan het Instituut voor
arbeidersontwikkeling dankbaar zijn
dat dit instituut de inwoners voor
het eerst deed kennis maken met
deze marionettenkunst in een hier
nog niet geziene vorm. daar tot nu
toe de voorstellingen beperkt bleven
tot jeugd-opvoeringen.

Zulk een jeugdopvoering ging des
middags in de tot de laatste plaats
tezette zaal van theater Monopole
aan de avondvoorstelling vooraf.
Het was teleurstellend voor de jeugd
est van te voren werd medegedeeld,
dat Puffalo Eill. wiens avonturen
zouden worden vertoond, door het
ijs was gezakt, waardoor hij niet
kon optreden. In de plaats daarvan
volgde een opvoering van ..Paulus.
de beskabouter" die echter vele kin-
deren in December reeds hadden
gezien van een ander marionetten-
theater. Dit neemt echter niet weg.
dat ook nu volcp genoten werd van
dit sprookjesachtig gebeuren, vol
spanning en sensatie. Een kinder-
vcrhaal bij uitstek, op grandioze
wijze opgevoerd.

Ee avondvoorstelling werd o.m.
bijgewoond door de wethouder van
onderwijs, de heer A. Kerkman. de
raadsleden Mr. H.M. Porrenga en H.
Diemer en de directeur van publ.
werken, de heer M. Deutekom.

Dcimeshanden

«Cavalleria Rusticana»
Het is wel een wonderlijke belevenis
die men ondergaat bij het horen en
zien van Mascagni's ..Cavalleria
Rusticana". uitgevoerd door Bert
Erugman's marionettentheater, zo-
als die Woensdagavond in gebouw
..Zomerlust" in het kader van het
win'erprogramma van het instituut
voor arbeidersontwikkeling werd
opgevoerd.

Een wonderlijke belevenis, hoogst
verantwoord en van grote artistieke
waarde. Het is een belevenis, waar-
in verbazing en ontroering om de
voorrang strijden in dit spel van
tot leven gewekte poppen, aange-
vuld met muziek, koor en solisten
van het Scala te Milaan.

Bert Brugman toont zich met dit
spel een grootmeester op het gebied
der marionettenkunst, waarin hij de
dramatiek van het gebeuren tot in

B. u w e h u i d
Ruwe handen
Ruwe lippen PUROL

Moe, krijg ik een mondorgei?
Herinnert U zien nog. rn'n lezer,

hoe we met dat dreinerig gezanik
vroeger onze ouders liederlijk kón-
den vervelen? ..Moe-oe. krijg ik een
mondorgei?". vroegen we tot ver-
velens toe. als één van onze vrind-
jes zulk een instrument bezat. En
als moe dan eindelijk, zat. méér dan
zat van ons gedrein, aan onze wens
gevolg gaf. dan vlogen we naar een
bazar en kochten daar voor een
kwartje of twee dubbeltjes zo'n
instrument, maar. . . . dan begon het
lieve leventje pas. Weet U wel. in-
halen, uitblazen, steeds maar op en
neer, zonder enige melcdie, * een
ellendig gezaag dat onze ouders de
haren te berge deed rijzen, totdat
pa. eindelijk ..moegezaagd" uitviel
en zei: ..Knul. als je nou niet direct
ophoudt met dat gezaag, dan smijt
ik dat ding in de kachel en jou er-
tij!" Maar dan was intussen meesta!
het mondorgei al zo vals geworden
als een kraai en verlustigden we
er ons mee. door het ding uit elkaar
te frummelen en ons te vermaken
met de mooie koperen tongetjes, die
in het inwendige verborgen zaten
wrarna het apparaat in de vuilnis-
bak verhuisde. Sic transit, gloria
mundi!

Zo was het vroeger, maar zo is het
nu niet meer. Tegenwoordig is het
mondorgelspel een kunst. Tegen-
woordig zit er muziek in. Schone en
welluidende muziek. Tegenwoordig
;estaat er muziek voor mondorgel-
ensembles. En ze zijn verschenen,
deze mondorgelclubs en verenigin-
gen. zóveel zelfs, dat er een lande-
ijk-e- bond werd opgericht. Dat er

concoursen worden gehouden en be-
'asmde trio's ontstonden. Wat is er
véél veranderd in de loop der jaren.
Het eenvoudige ..in-en-uithaal-
instrumentje"' van voorheen, is ver-
vangen door de prachtigste en
duurste instrumenten. Picolo's deden
lun intrede en Vineta's en kolossale
:-assen. Het instrumentje in C werd
aangevuld met dat in G en F en nog
teeds wordt gewerkt aan de ver-
•olmaking der instrumenten waar-
•an de mogelijkheden nog legio zijn.

Daarom is het jubileum, dat onze
mondorgelclub ..Excelsior" Zaterdag
20 Februari a.s. in theater Monopole
gaat herdenken, zo belangrijk. Want
dit is niet alleen het jubileum van
en populaire, hard ploeterende
•ereniging, neen, het is méér! Het
vordt een demonstratie van 20 jaar

rnondorgel-kunst. Daar moet U
vcrkelijk eens naar gaan luisteren,
vant het is de moeite waard, om

de vooruitgang op dit gebied in 20
aar te gaan opmerken. De vaardige
irecteur. Arie Paap, zal U dat daar
rten horen. U zult ervaren, dat de
ijd van ..Moe-oe krijg ik een mond-
rgel?" al lang verleden tijd is, die

moet worden terug gewezen naar
nze opa's en oma's.
Dat is het belangrijkste van dit

O-jarig bestaan van „Excelsior",
ver wier historie wij in ons vol-
end nummer nog het een en ander
open te vertellen.

MIJNHARDTJES: sterke
bestrijders van kou en griep.

de nieuwe

BLEYLE collectie
Voorts: Wollen Shawls.
TWEKA Kinderpakjes.
Ondergoed: wol, Jaeger.

SINDS 1874 KERKSTR.%

Moeder-cursus wit-gele kruis
Cm aan de vele aanvragen te vol-

coen. zal er weer een cursus ge-
geven worden voor verzorging van
baby én kleuter.

Al degenen die destijds van deze
cursus geprofiteerd hebben, waren
vol lef en de deelname overtrof toen
de verwachtingen. Wij twijfelen er
dan ook niet aan. dat ook thans
velen van deze gelegenheid gebruik
zullen maken, cm hun kennis be-
trtffende de verzorging van ..moe-
der en kind'' te verruimen of te
vernieuwen.

Deze cursus is speciaal bestemd
voer a.s. jonge moeders, verloofde
jonge dochters en jonge meisjes
boven 20 jaar.

Alle lessen worden met platen
toegelicht en kleine practische hand-
grepen aangeleerd.

Cok belangstellenden uit Eent-
veld zijn hartelijk welkom.

Voor verdere bijzonderheden leze
men de advertentie in dit blad ge-
plaatst. Het Bestuur.

Langs de Vloedlijn

Lijkt het U vreemd, dat gij
eeuwig zult leven? Is het min-
der vreemd, dat gij leeft?
Het ene is geen groter wonder
dan het andere. Young.

„Mare Canto"
Ku ondanks alle pessimistische

voorspellingen betreffende de duur
vsn het dames- en kinderkoor ..Mare
Canto", wij ons 5e verenigingsjaar
met Januari 1954 ingingen, vraagt
het bestuur van deze vereniging Uw
aandacht voor het volgende:

Aangezien in elke organisatie
orde en regel moeten heersen, ko-
men wij op voor de belangen van
cnze vereniging, door aan alle leden
te verzoeken ons te helpen die orde
en regel te handhaven. U allen zult
begrijpen, dat het voor de leiding
niet doenlijk is. met een steeds wis-
selend aantal kinderen iets te be-
reiken. Hoe langer hoe meer doet
de (Zendvoortse?) gewoonte zich
gelden, dat er kinderen weken lang
weg blijven van de muziekles, bij
een Sinterklaasfeest of een uitvoe-
ring weer eens verschijnen, daarna
weer niet opkomen, om dan einde-
lijk door een ander kind te laten
zeggen: ..Ik ben er af". De contri-
butieschuld blijft echter bestaan,
dat is logisch.

Ouders, lijkt het U niet verstan-
dig om Uw kinderen al vroeg door-
zettingsvermogen bij te brengen?
Als men aan iets begint, moet men
weten vol te houden.

Vriendelijk verzoekt het bestuur
van ..Mare Canto" U daarom, wan-
neer er gegronde redenen zijn om
Uw kinderen niet meer aan de les-
sen Ie laten deelnemen, onderge-
tekende hiervan in kennis te stellen
en de nog verschuldigde contributie
te voldoen op Woensdagmiddag
tussen 3.30 en 5 u. in het Patronaat.

Nieuwe leden (mits trouw op-
komend) zijn dan ook welkom bij
de kleuters om half vier, bij de kin-
deren (van 7-13 jaar) om kwart over
vier. Doel van deze lessen is de
kinderen al vroeg liefde voor mu-
ziek te geven, door het zingen van
aardige kinderliedjes, door het ont-
wikkelen van hun rhythmisch ge-
voel, door improvisatie, door speel-
liederen.

Al komt de slechte gewoonte van
wegblijvers, zonder iets te zeggen,
mét contributieschuld bij de dames
gelukkig minder voor, toch richten
wij cok tot haar hetzelfde verzoek:
Kom zelf zeggen als U geen lid
wenst te blijven van „Mare Canto"
en betaal dan Uw achterstallige
contributie.

Goede alten en tweede stemmen
zijn zeer welkom bij ons koor. Er
wordt hard gewerkt, omdat we iets
;oeds willen bereiken.
Repetitie: iedere Maandagavond

van kwart over acht tot kwart vóór
'ien in het Patronaat.

L. MOLKENBOER.
dirigente van „Mare Canto".

Tijden van onze
Elfstedentocht-rijder
Wij beloofden U. de tijden te geven,
die onze Zandvoortse elfstedentocht
rijder D.W. van Akooij, brigadier
van politie, maakte. Uit het verloop
hiervan blijkt wel." hoe kranig hij
de eerste 165 km. reed. totdat in
Bartlehiem een inzinking hem nood-
zaakte. het kalmer aan te doen.
De tijden werden ons verstrekt door
de heren Douma en Pcpkema, die
samen met korpschef Huijsman als
?ijn verzorgers optraden en vermel-
den slechts de afgeronde tijd.

Start Leeuwarden 6 uur; Sneek
6.50 uur (5 min. achter op kopgroep).
Sloten 7.30 uur; Staveren 9.30 uur:
Harlingen 12 uur (pl.m. 55 minuten
achter op kopgroep): uit Franeker
12.30 uur: uit Bartlehiem 2.30 uur
(na ruim l uur rust); in Dckkum
3.45 uur: uit Dokkum 4 uur: aan-
kcmst Leeuwarden ruim 6 uur.

Duidelijk blijkt wel uit het ver-
loop van deze tijden, hoe de laatste
etappe van Bartlehiem af, een ware
martelgang is geweest. Akooij heeft
toen een doorzettingsvermogen ge-
tocnd. waarover de verzorgings-
ploeg niet raakt uitgepraat en die
hen met grote bewondering heeft
vervuld. Kou heeft hij niet gekend,
muts en handschoenen werden aan
de verzorgers doorgegeven, maar
evenals bij vele anderen was het
transpireren zó sterk, dat dit aan
de buitenkant van de kleding be-
vrcor. zodat het leek. of de rijders
witbesneeuwd waren. Moeten we nu
nog spreken van een ..barre" tocht?
Onze 47-jarige Akooij heeft wel een
zéér bijzondere prestatie geleverd.
En reeds zint hij alweer op nieuwe
plannen. Want als er volgend sei-
zc-en wéér een elfstedentocht ver-
reden wordt, dan wil hij met een
stel Zandvoorters aan de toertocht
deelnemen! ..Maar", zegt hij. ..nooit
meer in een wedstrijd!"

Zandvoortse Bridgeclub
Le vierde competiïiewedstrijd van
de Zandvcortse Bridgeclub was in
de A-lijn voor het kcppel hr.Fabel-
Sjouwerman succesvol, daar het
zich door een mooie overwinning
van de eerste plaats verzekerde en
met nog één wedstrijd te spelen —
zeker kampioen van deze afdeling
zal worden. De voorsprong op de
familie van Eckelt bedraagt reeds
26.40"'o. Het koppel hr. Agsteribbe-
Schutte verhuisde van de 2e naar de
4e plaats, dcch de fam. Vulsma wist
zich met 257.04° 'o op de 3e plaats te
handhaven. Het koppel hr. Vader-
van Dartelen verliet de gevaarlijke
zone, die thans ingenomen wordt
door de koppels hr. Brugman-Elzin-
ga en fam. Berrier. De fam. Prins
maakt" ook nog een kans naar de
B-lijn te degraderen.
In de B-lijn l^ezet het dameskoppel
Fabel-Polak de eerste plaats met
278.65"'o. Hr. Peen-Keur verbeter-
den hun positie en nemen nu met
270.210,'i> de tweede plaats is. Het
koppel mevr. Batens-hr. Heidoorn
vclgt dan met 264.93° 'o. Het koppel
hrn. Reijer-Penaat wist zich door
een goede plaats (l en 2) uit de
cegradatiezône te verwijderen.waar-
van hrn. Xotterman-Stor voorlopig
de dupe werden. De drie laagste
plaatsen worden thans bezet door
fam. Baarda met 232.53°/o hrn. Not-
terman-Stor met 225.25°/t en fam.
Kappelhof met 219.32°, o.

In de C-lijn kwamen veel veran-
deringen voor. doordat verschil-
lende koppels in de middenmoot op-
eens uitschieters noteerden. Een
koppel b.v. sprong van de 13e naar
de 6e plaats! Het dameskoppel Not-
terman-Stor moest genoegen nemen
met de derde plaats met 272.28%.
waardoor het dameskoppel Heidoorn
Versteege met 289.79% de eerste
plaats kon innemen. De fam. Kerk-
man bleef met 279.35% op de 2de
plaats staan.

liaet van ̂ Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmawee

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter. Z. 41.

NED. HERV. KERK
Zondag a.s. 9.30 uur Jeugdkapel

Spr. de heer N. H. van Wijk.
10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.
7 uur: Ds. A. J. van Khijn,

pred. te Haarlem.
NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Prof. Dr. M.A, Beek van A'dsra.
N.m. 7 uur: Jeugddienst.
Ds. H.J. Kater van Amsterdam.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBONT>
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in Ons Huis. Spr. Mej. J.E.CJCunne.
PAROCHIE H. AGATHA.

H.H. Missen om 7-8.30 en 10 uur
de Hoogmis. N-m. 7 uur Lof.

In de week HJI. Missen om 7 en-
7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Oefening Staalt Spieren
De technische commissie van de

Kennemer Turnkring heeft het
voornemen bij voldoende deelname
een cursus rhythmische gymnastiek:
te organiseren van 6 lessen.

Deze cursus omvat 6 Zaterdag-
avonden beginnende 27 Februari
a.s. en wordt geleid door Mevrouw
van Manen-Seters in Haarlem. Op-
gave tot deelname tot 15 Febr. a.s.
bij het secretariaat.

Nu de programma's voor onze
jubileum-uitvoeringen van 12 en 13
Maart definitief zijn vastgesteld,
heeft ook de indeling van de adspi-
ranten over beide avonden plaats
gevonden. Op de lessen hangen de
lijsten hiervan voor een ieder ter
inzage. Indien men het werk van.
zijn'haar kinderen wenst te zien.
dient men hiermede rekening te
houden bij het bestellen van de
plaatsbeu-ijzen.

FORD-F1LMAVOND
Dinsdagavond had in gebouw

Zomerlust een filmavond plaats
verzorgd door de afdeling publici-
leit van de Fordfabrieken te Am-
sterdam. Deze interessante en boei-
ende avond kwam tot stand door
samenwerking van de Fordfabrie-
ken, de Haarlemse auto-centrale en
de Zandvoortse Rinko garage. De
voorstelling werd door pl.m. 250
personen bijgewoond.

Deze filmvertoning, die de gehele
levensgeschiedenis van de Ford-
fabrieken toonde in verschillende
fraaie kleurenfilms, gaf een uitste-
kend beeld van ontstaan, opkomst
en groei van dit wereldconcern.
Van de eerste auto af tot aan de
Angelia en Prefect, die binnenkort
op de markt zullen worden gebracht
ging deze rolprent boeiend en leer-
zaam aan het oog voorbij. Door een
spreker van de Fordfabrieken wer-
den de beelden van een helder en
prettig commentaar voorzien. De
interessante beelden uit het bedrijf
in Detroit en in Engeland gaven
een prachtig overzicht van deze
auto-fabricage.

Voor het autorijdend publiek, dat
met merkbare interesse de voor-
stelling volgde, werd het een leer-
zame en prettige avond, die op 9
Maart a.s. gevolgd zal worden door
een tweede filmavond in dit genre,
doch dan verzorgd door de Caltex.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Febr.: berijdbaar
14 -.54 8.- 13.24 20.30 5.00-11.30
15 2.02 9,- 14.23 21.30 6.00-12.30
16 2.o6 10.— 15.10 22.— 7.00-13.00
17 3.39 10.30 15.50 23.- 7.30-14.00
18 4.1o 11.— 16.23 23.30 8.00-14.30
19 4.47 11.30 16.54 24.- 8.30-15.00
20 5.17 12.— 17.24 -.30 9.00-15.30
Samengesteld door P.v.dMijeKCzn.

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus.
keel of borst weg met

VOOR DE VROUW:
Schoonheidsverzorging

(Vervolg.)
Een groot deel van de dag wcrdr

doorgebracht in een wolk van siga-
rettendamp. in slecht geventileerde
ruimten (zoals in spoorwegcoupé's.
waar alle oude- mensjes de raampjes
dicht willen hebben) en te midden
van de uitwasemingen van talrijke
andere personen. En dat alles on-
danks het feit, dat de huid ook deel-
neemt aan het ademhalingsproces
en gemiddeld 2 procent van de
zuurstof in zich opneemt, welke het
lichaam dagelijks nodig heeft. In die
tijd zijn de stoffen, die door de
zweet- en talgklieren van het
lichaam zijn afgescheiden, op de
huid ingedroogd en hebben zij ge-
deeltelijk de poriën verstopt, daarbij
nog vermeerderd met het stof en
vuil, dat zich van buiten op de huid
heeft vastgezet en de crèmes en de
poeders van de make-up. En dat is
niet weinig als men eens nagaat
hoevele malen per dag vele vrouwen,
haar neus poederen en de lippen-
stift gebruiken. In die tussentijd zijn
de zenuwen, die de huid met haar
uitgebreide netwerk van bloedvaten
en capillairen verzorgen, vermoeid
geworden — de bloedvaten zijn
gaan, verslappen en laten vocht en
witte bloedlichaampjes op abnor-
male wijze door. De functie van de
huidklieren wordt hierdoor weer
anders. Kortom, er heeft zich aan
het einde van de dag een toestand
ontwikkeld, die dringend herstel
nodig heeft, willen er niet blijvende
weefselbeschadigingen uit voort
.•loeien. Maar dan komt de nacht en
daarin zal de huid, evenals het ge-

e verdere lichaam, gelegenheid
ïrijgen om zich volledig van alle
vermoeienissen en kleine beschadi-
iingen te herstellen. Maar om dat
:e kunnen doen. moet zij vooraf in

een zo goed mogelijke conditie wor-
den gebracht. Een volledig herster
s niet mogelijk als een laag van

poeder en schmink, stof en afgesto-
ten epitheelcellen de oppervlakte
van de huid bedekt, waarin bacte-
riën zich rustig zouden kunnen ont-
wikkelen. , v

Dr. P.H. v.d. Hoog, huidarts.
(Wordt vervolgd.)

Onthoudt één ding! Voor

AIVDEKHOOC
PARFUMERIE „HILDERINC"

Kerkstraat 23 - Telefoon 2107.



De Heer en Mevrouw
DE JONG-CAMPAGNE

geven met vreugde kennis van de
geboorte van bun dochter

HENDRIKA WILHELMINA.
Zandvoort, 6 Februari 1954.
Burg. Engelbertsstraat 58.

BURGERLIJKE STAND
5-11 Februari 1954.

Geboren: Hendrika Wilhelmina. d.
van H.C. de Jong en E.W. Cam-
pagne: Hermanus Gerardus. z.
ven C. Pellerin en F. Koning;
Peter. z. van W.A. Entzinger en
F.M.T. van der Goot.

Ondertrouwd:
J. Leggio en E. Sieverts.

Overleden: J. Bcudewijn, oud 50 j.
echtgenote van J. van Dijk.

STOMERIJ KEIJSER
Tijdelijk

2O°|o korting
op de

stoomprijzen
(Chemisch reinigen)

STOMERIJ KEIJSER
Grote Krocht 27a - Tel. 2653.

Deze week RECLAME

250 gram gesorteerde
koekjes voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.

TELEF. 2153

6J; TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kapteyn Mobiiette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
ctaan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NÈEMT^TJ EENS EEN PROEF!
Hogeweg 29 - Telef. 2464

IEDERE WOENSDAG:
Speciale
mosselenavond

Café-Rest. ,.DE KROON".
G.H. v.d. Eijken.

Stationsstraat 11, Tel. 3075.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels. - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

E. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
Binnenw. 155, Tel.39872 Heemstede.
Diepvries is lekker en veel voor-
deliger dan U denkt! Weet U dat??
U zult verheugd zijn als U ziet hoe-
veel flinke porties U haalt uit ieder
pak, maar het moet Vita Diepvries
zijn. Dat komt omdat 500 gr. Vita
Diepvriesgroente gelijk is aan 1000
gr. niet-bevrcren groente en U hebt
helemaal geen verlies, want het
gaat zo uit het pak in de pan. En
bedenkt wel, vooral nu heeft Uw
gezin die natuurlijke vitaminen van
Vita Diepvries zomergroenten en
fruit hard nodig. Geef het dikwijls!
Wij hebben andijvie 700 gr. 87 et.
speksnrjbonen 500 gr. 79 et.; fijne'
soepgroente 100 gr. 30 et.; bloem-
kool 500 gr. 97 et.; doperwtjes, ver-
pakt 500 gr. 105 et.; andijvie 500 gr.
67 et. jonge doperwten 500 gr. ƒ1,05;
jonge capucijners 450 gram ƒ1,25;
postelein 500 gr. 82 et.; Hollandse
snijbonen 450 gr. ƒ1.10; speksnij-
bonen 500 gr. 79 et.; jonge fijne
sperciebonen 500 gr. 98 et.; jonge
spinazie 500 gr. 72 et. en spinazie
700 gr. 92 et.; tuinboontjes, extra
fijn, 450 gr. ƒ1,95; tuinboontjes, fijn
450 gr. ƒ1,75; tomaten los gewogen
500 gr. 69 et.; boerenkool met worst
800 gr. ƒ1,30; erwtensoep m. kluif
95 et.; tomatensoep ƒ1,05; groenten-
soep 95 et. alles per 700 gram.
Bami 800 gr. ƒ1,85; Nasi Goreng
600 gr. ƒ1,75; aardbei met suiker
225 gr. 90 et.; frambozen op sap 265
gr. 92 et.; fruitsalade 285 gr. 85 et.;
kersen zonder pit 285 gr. 80 et.;
perziken op sap 285 gr.85 et.; rabar-
termoes met suiker 450 gr. 72 et-
Kijk eens goed hoe laag de prijzen
zijn in vergelijking met de verse
groenten. Vita zomergroenten het
hele jaar door voordelig en panklaar.
10 kg. beste aardappelen ... .ƒ1,60.
Nog volop inmaakgroenten, zoals
snijbonen, sperciebonen en goudgele
andijvie en volop gesneden groenten.
8 beste sinaasappelen voor ƒ l,—.
E. BOS & Zonen

Schildersbedrijf in diamant
Vandaag. 12 Februari, is het voor

de familie van den Bos een heuge-
lijke dag. 75 jaar bestaat hun schil-
dersbedrijf. waarover de heren Jan
en Laurens de scepter zwaaien.
Precies 75 jaar geleden, vandaag
n.l.. kwam hun vader J. van den
Ecs uit Assendelft en vestigde zich
in Zandvoort als schïldersbaas. Hij
zag wat in dat Zandvoort in op-
komst, de plaats, die badplaats-
allures begon te krijgen en hij had
niet misgezien. Hij begon op be-
scheiden wijze, maar het duurde
slechts een paar jaar. of in het
voorseizoen, als de drukte op het
hoogtepunt kwam. had hij méér dan
30 man personeel in dienst. • De
zaken bleven goed gaan, al kwamen
vanzelfsprekend perioden van vóór-
en tegenspoed, maar het schilders-
bedrijf groeide in de loop der jaren
uit tot een omvang, die het mogelijk
maakte, dat zijn beide zoons. Jan
en Laurens, er een behoorlijke bo-
terham in konden verdienen. Er zijn
niet zoveel oude gebouwen in ons
dorp. die in de loop der jaren door
dit schildersbedrijf, hetzij van bin-
nen of van buiten, niet werden op-
geknapt of voor het eerst in de verf
fezet. Groot Badhuis, de oude
watertoren, de toren van de Ned.
Herv. kerk. hctel d'Orange en vele
kleinere bouwwerken beheren daar
o.m. toe.

Maar dat niet alleen. De familie
Van den Bos nam naast het bedrijfs-
leven. een belangrijke plaats in in
het Zandvoortse dorpsleven.

Jan van den Bos (thans 69). be-
hcort nu al tot de cude garde bij de
Zandvcortse muziekkapel. waarvan
hij al méér dan 50 jaar lid is. Hij
speelde eerst clarinet en staat nu al
jaren lang achter de pauken. Wie
hem nog met ware virtuositeit dit
belangrijke slagwerk ziet bespelen.
wie zijn enthousiasme gadeslaat en
zijn liefde voor de muziek opmerkt,
die uit zijn hele optreden spreekt,
die zal met cns ervaren, dat hier
een ras-muzikant zich uitleeft, die
zeker niet van plan is. als zijn ge-
zcndheid dat toelaat, de eerste jaren
zijn hobby voer de muziek prijs te
geven en dat is maar gelukkig óók.
want muzikanten als Jan van den
Bos kan onze muziekkapel nu zeker
niet missen.

En Lau zocht zijn hobby op een
heel andere wijze. Hij gevoelde zich
aangetrokken tot onze vrijwillige
brandweer en bekleedde jaren lang
de functie van cpperbrandmeester.
U meet hem eens vel enthousiasme
horen vertellen van het optreden
van zijn vrijwilligers tijdens de
grote brand, die de Passage ver-
woestte en talrijke andere branden
van grote omvang, zoals Zandvoort
die (gelukkig) in jaren niet meer
heeft meegemaakt. Lau v.d. Bos is
veer de ontwikkeling van het brand-
weerwezen in ons dorp een figuur
geweest, wiens naam in dit ver-
band met ere dient te worden ge-
ncemd. want óók voer uitbreiding
en vervolmaking van onze brand-
weer heeft hij" zéér belangrijk werk
verricht.

Zo viert het schildersbedrijf van
de firma J. van den Bes & Zonen
dan vandaag zijn 75-jarig jubileum.
Een mijlpaal in dit bedrijf, die ten
volle waard is. te worden gevierd
en openbaar gemaakt.

Wij feliciteren hen van harte met
dit diamanten feest en hopen
dat het hen beiden gegeven
mag zijn. óók nog in goede gezond-
heid het eeuwfeest van de firma te
mogen meevieren. Het kan. want in
ons dorp aan de zee woont een taai
en sterk geslacht! K.

„ER IS TOCH IETS?"
Voor de gemeenschap Zandvoort

van het Humanistisch verbond sprate
Maandagavond in hotel Keur de
heer C. H. Schonk uit Deventer,
geestelijk raadsman in. de voor-
malige D.U.W.-kampen, over het
onderwerp: ,.Er is toch iets".

Spreker werd ingeleid door de
voorzitter, de heer R. de Jong, die
er zijn blijdschap over uitsprak, dat
naast de kerngroep, thans ook ver-
scheidene belangstellenden aanwe-
zig waren.

De heer Schonk ving aan rnet erop
te wijzen, dat niet-Humanisten dik-
wijls verkondigen, dat het Huma-
nisme mooi is en gced. doch dat er
iets aan ontbreekt, want: „Er is toch
iets". Iets. dat boven de mens 'uit-
gaat, de vraag naar de laatste waar-
heid der dingen. Gaat de Humanist
aan dit alles voorbij? Heeft de Hu-
manist geen religieus besef? Zijn
Humanisten geen vragende mensen
meer? Op de laatste vraag zou spr.
willen antwoorden, dat dit véél rneer
geldt ten opzichte van de Christe-
lijk denkende mens, die alle levens-
vragen in God weet opgelost.

,,Wie twijfelt, dwaalt", zegt de
Christen, doch wat voor een Chris-
ten „stenen voor brood" kan zijn,
kan voor niet Godsdienstigen kos-
telijk voedsel wtzen. Niet de Chris-
ten is de vragende mens. doch juist
de Humanist.

Voor de Humanistische mens is
de rede de laatste toetssteen van de
waarheid. De godsdienstige mens
spreekt niet van rede, maar van
geloof. De Humanist weigert elke
verklaring, die niet door de rede
kan worden onderschreven. De Hu-
manist aanvaardt geen opstanding
van Christus, geen hemel en geen
hel; de Humanist spreekt niet van
God of Allah, omdat dit alles zich
niet in zijn rede laat vangen.

Aan het slot van zijn rede viaagt

spreker zich af, of de Humanist aan
dat, wat groter is dan de mens
voorbijgaat. Dit echter is een vraag,
die behoort tot het terrein van de
beleving. Het is het beleven ais in
een flits van het wonder van het
zijn. het beleven van dat wat groter
is dan de mens. Hiervan geeft spr.
enkele voorbeelden. Dan ervaart
óók de Humanist, dat er inderdaad
iets is! Er is n.l. het wonder, dat de
mens er is, het wonder van het
gehele kosmische gebeuren, dat zich
in en cm de mens voltrekt. Voor de
Christen is dat God. vcor de Mo-
hammedaan Allah, voor de Brah-
maan Brahma. Maar komt de mens
verder, door aan deze beleving een
naam te geven? Laat het de mens
verheugen, dat hij deel van dit mys-
terie van de Kosmos mag zijn. de
menr. die slechts een vorm is.waarin
de kcsmos zich uitdrukt. En wan-
neer dan de mens dit mens-zijn in
het kosmisch gebeuren als opdracht
aanvaardt, door te trachten, in alle
opzichten wezenlijk mens te zijn.
dan is zulk een mens tevens de
ware Humanist.

De voorzitter bracht spr. dank
vc-or zijn boeiende causerie. waar-
mede deze, naar zijn oordeel ten
volle was tegemoet gekomen aan
het verlangen van vele ingezetenen
van Zandvoort. Na de pauze be-
stor.d gelegenheid tot gedachten-
wisselïng.

Pe vergadering werd door pl.m.
20 belangstellenden bezocht.

500 kleuren

Gütermann's Naaizijde
Anth. BAKELS N.V.

Sinds 1874.

Woningen-verkoop
De notarissen Th. Heimans te

Amsterdam en I. Jonk te Haarlem.
hebben Donderdagmiddag in het
Nctarishuis aan de Bilderdijkstraat
te Haarlem, openbaar verkocht 4
huizen met erven, schuren en tui-
nen. gelegen aan het Stationsplein
nc. 19-21-23 en 25.

De verkoop verliep als volgt:
No. 19 ƒ10.500.-; No. 21 ,- 11.600.-;

No. 23 ƒ10.700.-. en no. 25 ƒ11.450.-
(ƒ650.- aimijning inbegrepen).

De percelen werden hierna ge-
combineerd te koop aangeboden en
brachten op ƒ44.200.-. waarbij nog
kwam ƒ2.000.- door afmijning, zo-
dat de totale verkoop dezer 4 per-
celen ƒ46.200.- bedroeg.

De woning aan de Dr Smitstraat
no. 12. die hierna onder de hamer
kwam. leverde een bedrag van
ƒ5.000.- cp.

Bridge-drtve
In hctel Keur zal de Zandvoortse

bridgeclub op Zaterdag 27 Februari
een bridge-drive houden tegen de
Heemsteedse bridgeclub ..Boeken-
rode"'.

Lezing psychiatrische zorg
De vrouwenbond van het N.V.V.

te Zandvoort en de Zandvoortse be-
stuurdersbond hadden Vrijdagavond
in gebouw ..Ons Huis'' een lezing
met film georganiseerd over Psy-
chiatrische zorg.

In zijn openingswoord heette de
voorzitter van de bestuurdersbond.
de heer A. Molenaar, de aanwezigen
welkom, er zijn teleurstelling over
uitsprekend, dat \ran de pl.m. 600
leden in Zandvoort er slechts on-
geveer 50 aanwezig waren. Speciaal
verwelkomde spr. hierna Zr. F. Mei-
bocm, voorlichtster van de stichting
voorlichtingsdienst Algemeen Psy-
chiavrische Inrichtingen en Dr. A.
Sjenitzer, geneeskundige van de
psychiatrische inrichting „Duin en
Bosch" te Bakkum.

ZrJVFeiboom zette in haar interes-
sonte en boeiende causerie op hel-
dere wijze uiteen, dat haar taak
bestond in het voorlichten van het
publiek dat in ons land nog altijd
een ontstellende onkunde toont wat
betreft de verpleging der geestes-
zieken. Deze onkunde leidde, vooral
in vroeger jaren, tot angst en vrees
zcwel bij de patiënt als bij de ge-
zonde mens, totdat men eindelijk
ging inzien, dat rust wellicht ge-
nezing kon brengen, waarna men
kwam tot de passieve verpleging.

Op uitvoerige wijze schetste spr.
de werkmethodes en inrichting
ven de huidige inrichtingen voor
geestelijk gestoorden, waar men
thans tracht de mensen te doen
leven tussen de mensen als gewoon
mens, opdat zij steeds meer zullen
gaan beseffen, weer groepsmens te
?ijn. Door deze moderne genees-
kunde keert 70 a 80°'o t.z.t. weer in
de maatschappij terug, velen geheel

nezen, anderen als zgn. proef-
patiënt. Het tekort aan verpleeg-
sters werkt echter remmend, wan-
neer deze teveel gemist worden is
dit ten nadele van de patiënten,
omdat er dan geen behandeling
doch slechts „bewaring" is.

Spreekster besloot met erop te
wijzen, dat er nog véél verbeterd
en uitgebreid kan worden, waar-
voor in de eerste plaats nodig is
een algemene belangstelling voor
dit prachtige menslievende werk.

De film illustreerde hierna het
gesproken woord op duidelijke wijze
en liet vele fraaie beelden zien van
leven en werken in de diverse in-
richtingen in ons land. Dr. Sjenitzer
lichtte de film op duidelijke wijze
toe en beantwoordde na de pauze
de vragen, die werden gesteld.

Uitbreiding
De heer L. J. Rinkel is. wat zijn

zaak betreft, een zéér voorzichtig
mens. Slechts dan. wanneer hij als
geroutineerd en ervaren zakenman,
doorkneed in de Zandvoortse toe-
standen, meerdere mogelijkheden
vcor zijn zaak ziet. eerst dan zal hij
ertoe overgaan.- plannen, die hij al
lang koestert, werkelijkheid te doen
worden. Nimmer zal hij zich ertoe
laten verleiden, zuiver ..op de gok"
jets te gaan ondernemen. Inderdaad
een veilige, verstandige en aan-
bevelenswaardige wijze ven zaken
drijven.

Zo is het dan gebeurd, dat de heer
Rinkel deze week de nieuwe uit-
breiding van zijn restaurant open-
stelde. Een fraai ingericht, knus en
intiem zaaltje werd aan de be-
staande zaal aangebouwd en dat.
wat eertijds gedeeltelijk een slechts
overdekt terrasje was. is. dank zij de
goede zorgen van Sluisdam's aan-
nemersbedrijf. gemetamorphoseerd
in een chique restaurantzaaltje. me:
grote schuiframen verbonden met
de bestaande zaal. waardoor een
fraai geheel verkregen werd. De
nieuwe aanwinst werd met zorg ge-
meubileerd. rustig en zonder enige
pronk, maar voornaam en prettig.

Het rustige licht, slechts gebracht
door wandverlichting. betekent iets
feheel nieuws en voldoet uitstekend.
Men zal in Zandvoort nog geen
interieurs ontmoeten, die een pla-
fcnd-verlichting missen en voor dit
nieuwigheidje heeft de heer Rinkel
dus de primeur. Vermeld moet óók
neg worden, dat de intussen zeker
teroemd geworden tegeltableaux in
de grote zaal. óók in de nieuwe aan-
bouw niet ontbreken. Met enige
fraaie Zandvoortse voorstellingen.
die nog in de muur van de bakkerij
aanwezig waren, werd deze unieke
verzameling uitgebreid. Voorwaar
een aanwinst die met ere mag wor-
den genoemd en waarmee wij de
heer L. J. Rinkel van harte geluk-
wensen. Deze nieuwe uitbreiding
zal stellig óók als gewild vergader-

altje en gelegenheid voor intieme
feestjes uitstekend gaan voldoen.

Bijna drie-dimensionaal
Ja, zo zouden wij het jubileum

kunnen noemen, orn in de vakter-
men te blijven, dat Bas Groeneweg
Zaterdag 13 Februari a.s. gaat her-
denken in intieme kring. Want als
hij nu nog op die datum 12',". jaar
getrouwd zou zijn. inplaats van op
11 Maart a.s.. dan zou op 13 Febr.
niet alleen dat feit worden her-
dacht, maar tevens zijn verjaardag
en zijn 12',', jarig jubileum als be-
drijfsleider in theater Monopole.

Die trouwdagherdenking enkele
•weken later gooit dus roet in het
eten. maar omdat het zo dicht bij
zijn jubilea van 13 Februari ligt.
zullen we het toch maar zijn ..drie
dimensionale jubileum" noemen.

De heer Groeneweg heeft zich in
deze 12i/« jaar \vel bijzonder popu-
lair in Zandvoort gemaakt. Bij alle
verenigingen is hij als kind in huis.
— wat een wonder overigens —
want ze zijn geheel van hem afhan-
kelijk! Maar een feit blijft het. we
trekken graag op met Bas Groene-
weg, die wel eens echt kankeren
kan, maar in werkelijkheid een héél
klein hartje heeft en altijd bereid
is. als het mogelijk blijkt, te helpen.
Zijn patroon, de heer T. Koper kan
ervan verzekerd wezen, dat -wij in
Zandvoort voor de baan. die Bas
Groeneweg bekleedt, moeilijk een
betere zouden kunnen aanwijzen.
Wij vermoeden, dat dit oud nieuws
is. want dat weet de heer Koper zelf

vele jaren! Bas, van harte geluk-
gewenst met dit drie-dimensionale
jubileum. Moge de komende periode
voor jou en je gezin een tijdperk
zijn van vreugde, vrede en véél
geluk!

Jaarfeest Zand v. mannenkoor
Zaterdag j.l. hield het Zandvoorts

mannenkoor zijn jaarfeest in Zomer-
lust. Het cabaret-gezelschap van
het mannenkoor „Euterpe" uit Am-
sterdam, verzorgde deze avond met
een non-stop programma. Na een
zwak begin verliep de voorstelling
uitstekend, zodat het niet cnder
deed voor een beroepsgezelschap.
Costuums en decors door hun zelf
verzorgd, waren schitterend.

Zo kan deze feestavond als een
van de geslaagdste van na de oorlog
werden beschouwen. Na afloop van
het programma was er gelegenheid
voor een dansje, waar ook het ge-
zelschap deel aan nam. De feest-
commissie heeft hiermede een goede
greep gedaan. Ook heeft het bestuur
verder contact gelegd en hoopt U
binnenkort hier meer van te melden.

Zandv. Reddingsbrigade
Op Vrijdag 19 Februari zal in

hotel Keur een bijeenkomst van de
Zandvoortse reddingsbrigade plaats
hebben. De ere-voorzitter, de heer
P. van der Mije. zal dan spreken
over het onderwerp: „Wat is een
brigade?" en zijn causerie met lan-
taarnplaatjes toelichten.

Restaurant «LA MER»
ZEESTRAAT 26 - TELEF. 2196

ERWTENSOEP
met vlees en spek p. liter r"0.75
STAMPPOT p. liter/0.75

.. m.worst en vlees p. liter ƒ1.25
Voor 'Lhuisbe:orging u:ordt de
prijs met 10 et. p.lher verhoogd.

Wij verzorgen alle receptie's.
feesten en partijen, eventueel

ook bij U aan huis!

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

Voor SPOEDREPARATIES
het adres

Jac. TROOST
horlogemaker

Brederodestraat 11 - Telef. 2774

Kantoor- en
Winkelboeken
Briefordners

Boekhandel

V. J. v. Petegem
Kerkstraat 28 Telefoon 2793

Deze week als extra reclame.
alléén Zaterdag:
25O gr. Heuveltjes 70 et.

Een heerlijk zandkoekje!

Bakkerij Van Staveren
ZEESTR. 48 TELEF. 2634

NOOY
tANOYÖXÏRT

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

^BI0^^B9&SBHB3^S^^&B3B^B9
Drommel staat steeds roor U Maar,
Met zijn PRIMA ROKERSWAAR!
Zelfs des nachts en 's avonds laat
Helpt hij U met d' AUTOMAAT!
Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

Maak het U makkelijk!

Neem een
Het is heus niet duur!

Bel 2560
P. KERKMAN's

Autobedrijven - Haltestr. 63

Administr-kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen- - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
tandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Zondagsdïenst doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. B. ENTZINGER.
Brederodestraat l, Telefoon 2181.

Zondagsdiensi
wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan alleen gebruik
te maken b-ij noodgevallen, van
Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandag-
morgen 9 uur:

Zondag a.s.: Zr. de Wilde, Haarl.
straat 7. Telefoon 2720.

•
••
*•
*+
•

Ook wij
verlagen onze prijzen!
3 rol closetpapier .. ƒ0,25
4 stalen pansponsen /'0,25
Plastiek sponsen NU ƒ0,30
Straatbezems ƒ0,89 - ƒ1,10
Kopjeskwast ...... ƒ0.19
Vatenkwast ./'0,39
Kop en schotels
zeer mooi ƒ0,59
Klerenhangers . . . . ƒ0,14
Nagelschuiers ƒ0,14

en:.

H.SCHUILENBURG
De Coedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

+

*



SHERRY DRY (Wisdom & Warter) ff5,5O p. fles. Hamers, Kostveriorenstr. 34, Tel. 2856
Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 mm.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
laefdadigh.adv. 40Vo red.

Bij contract belangr. kort.

Th. H. v.d. Meulen
Tandarts.

HOGEWEG 76.

Maandag a.s.
GEEN SPREEKUUR

TE HUUR: Particuliere
G A R A G E . Te bevragen
Julianaweg 29.

W E G G E L O P E N : Rode
KATER. Lidteken op neus.
Brederodestraat no. 1.

Keurig gezin, 10 p. (7 kind.)
en dito gezin, 4 p. (2 kind.)
vraagt v. 1-14 Augustus:
huis of kamers

Br. m. pr. S. Veenboer,
Amstelveen. R. Pauwlaan 6

Ter overname AANGEB.:
(maat 40): l zwart gekl.
mantelpak ƒ45,—; l grijs
Yersey pakje ƒ35,—;
l grijze sportmantel ƒ40,—,
l gekl. zwarte Deux Pièce
ƒ45,—. Zaterdagmiddag 3-5
Julianaweg 6.

Net winkelmeisje
gevraagd. O.H.C.S. Adres:
Haltestraat 39, Tel. 2810.

Voor direct GEVRAAGD
(tijdelijk): VRIJE ETAGE,
boven of beneden, v. jong
echtpaar. Telef. 2880 of br.
no. 37-216 bur. v.d. blad.

Gevraagd een flinke
WERKSTER voor halve
dagen. Zich te vervoegen :
Postkantoor, Zandvoort.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Het dagelijks bestuur van de stichting ..Touring
Zandvoorf' zal VERPACHTEN het

alleen verkooprecht van consumptie-
artikelen op het Circuit van Zandvoort
van l Mei 1954 tot en met 31 December 1958.
Inschrijvingen, uiterlijk cp 8 Maart a.s. in te
dienen bij het bestuur voornoemd (secretariaat
Raadhuis te Zandvoort). De voorwaarden van
de verpachting worden op schriftelijke aanvrage
toegezonden.

gVSoedercursus
Wlf-geie Kruis

Aanvang der lessen 17 FEBRUARI a.s. in
de MARIA-SCHOOL, 's avonds van 8-9 u.
Hieraan kunnen deelnemen:
A.E. JONGE MOEDERS;
VERLOOFDE JONGE DOCHTERS en
BELANGSTELLENDEN boven 20 jaar.
Kosten zijn f 5,00 voor 1 O lessen.

Gelegenheid om zich op te geven bestaat dage-
l^'fcs van 1-2 uur in Sterre der Zee of schriftelijk
Wilhelrn.ina.weg 19 en 17 Februari ci.s. 's avonds
aan de school. Het bestuur.

In BURGER's SLAGERIJEN

Kwaliteit hoofdzaak!
Onze LAGE PRIJZEN een prettige bijzaak!

500 gr. 500 gr.
Magere V.lappen ƒ1.98 Kalfslappen ƒ1,65
Vark.fricandeau ƒ2,10 Kalfsfricandeau ƒ2,20
Filet ƒ2,25 KaUscarbcnade . .ƒ0,99
Doorr R. lappen ƒ1.65
Magere Lappen ƒ1.98
Fijne Rib ƒ1,98 12.25Rostief

Lende
Entrecôte (
Staartstuk) 500 gr.

J69ctWEEKEND-RECLAME:
100 gram Ham en 100 gram Saks S

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-8643

De officiële turnkleding
voor de a.s. JUBILEUM-UITVOERINGEN

van de gymnastiekvereniging O.S.S.
is verkrijgbaar bij:

Sporthuis
„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 - Telef. 2131
Turnblouses voor kleutermeisjes ƒ3,50
Turnblouses voor Dames en meisjes ƒ3,95
Turnrokjes voor Dames en meisjes ƒ4,50
Turndirectoires, wit, vanaf maat O ƒ1,60
Turntrico's vanaf maat 2 ƒ2,25
Turnbrceken, wit, vanaf maat l ƒ3,25
Gymnastiekschoenen m. versterkte

neuzen vanaf ƒ2.75.
RHYTHMISCHE SCHOENEN.

Theater „Monopole35

Dir. Gebr. Koper . Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 12 t.m. Zondag 14 Februari - 8 uur
ROBERT TAYLOR - ELEANOR PARKER
en JAMES WHITEMORE

Het grote geheim
Hartstochtelijk - Spannend - Teder
Onvergetelijk - Feiten - Geen fantasie

Toegang 14 jaar.

Vanaf Maandag 15 t.m. Woensdag 17 Febr. 8 uur
RICARDO MONTALBAN, PIER ANGELI
VITTORIA GASSMAN - YVONNE DE
CARLO - CYD CHARISSE

SOMBRERO
Een brillante Technicolor Musical uit
Mexico. Serenades en schone Senoritas.
Gevechten en veten. Drama en durf.

Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 14 Febr. 2.30 u. Speciale Matinee
Wij presenteren U de koningen van de lach
STAN LAUREL en OLIVER HARDY in:

IN DE PENARiE
Toegang alle- leeftijden.

DONDERDAG 18 Februrari GERESERVEERD
voor de FEESTAVOND voor „OUDEN VAN
DAGEN". Een beperkt aantal entreekaarten zijn
bij de Comitê-leden verkrijgbaar.

Het geheim der moderne lijn,
Lange, onberispelijk aftredende Game van origineel
T$0£K/ tweedraads tule elastiek met prachtig gebor-

duurd voorpand en ritssluiting 39.̂ 0

Wala Onderjurk met perfecte. Bustevorm in 4 ver-
schillende cups vanaf 7.95

De verkoop staat geheel onder leiding van Mevr.
Peters-Smit, ontwerpster der Wala-modellen

en corset-specialiste

'tel. 10605

Grote Houtstraat 110, Haarlem t.o. Cinema Palace

4 PUNTEN VAN BELANG:

* Solide kwaliteiten
* Perfecte pasvorm
* Degelijke, afwerking
* Ruime keuze
Dit vindt U bij

KLEDING-
BEDRSJF

COSTUUMS in Tropicals en Kamgaren
ƒ63,- tot ƒ114,-

P A N T A L O N S reeds vanaf /'15— tot /'35,-
SPORTCOLBERTS vanaf ƒ29,-
Verder een uitgebreide sortering in regenjassen,
demi's, jekkers, windbrekers, Corduroy panta-
lons, jongens plus-fours, werkbroeken, joppers

enz. enz.
Kerkstraat ZO - Telef. 3136

Nederlandse Protestanten Bond
Afd. Zandvoort, Brugstraat 15.

Jeugddienst
Zondag 14 Februari, 's avonds 7 u.
Spreker: Ds. H. J. KATER

van Amsterdam.

ZOMSJtlUST'ff
ff
Groot gemaskerd

APACHSNMl
op Zondag 21 Febr. a.s.
8 uur

FRAAIE PRIJZEN,
voor grootste groep;
voor fraaiste heer;
voor fraaiste dame;
voor origineelste paar;
voor best uitgevoerde

Apachendans.

Groot
versterkt orkest

TOEGANGSPRIJS:
Gecostumeerd f 1,OO
Ongecostumeerd f 1,5O
Démasqué ± 23.30 uur.
Het geheel onder leiding van Dansinstituut J. STOL.

Prijzen zullen bestaan uit waardebonnen, te besteden bij win-
keliers' Zandvoortse Handelsvereniging en „De Hanze".

Salon voor schoonheidsverzorging

Hogeweg 42 Telef. 2313

Epileren - Ontharen
Verwijdering Agné.

PEDICUREN - MANICUREN - HOOGTEZON.

Gezichtsmassage -
Ontwratten

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.

JANSEN EN PIETERSE
P. En Jansen, heb jij nog visite

gehad van meneer de Vorst?
J. Wie is nou weer mijnheer de

Verst? Die ken ik niet,
P. O, ik hoor het al. De Jansens

zijn gelukkige mensen, die kennen
meneer de Vorst niet en hebben dus
geen last van zijn visite gehad.
Maar bij ons is hij wel geweest
hoer en toen hij weg was, moesten
wij meneer de Loodgieter cp visite
vragen.

J. Leuk ben jij zeg, waarom vraag
je meteen niet of ik nog last van de
vorst heb gehad.

P. Moet je luisteren, Jansen. Wij
kregen, visite van de familie de
Winter Mijn vrouw wilde koffie
zetten, maar laat nou meneer de
Vorst al onaangediend in de keu-
ken zitten! Hij had meteen de kraan
afgesleten, zodat wij met de familie
zender koffie zaten. Was dat ef£e

wat? G-elukkig wist ik uitkomst,
want Hamers, uit de Kostverloren-
Icrenstraat no. 34, had net een fles
van zijn nieuwe geurige Sherry
gebracht. Merk „Wisdom & War-
ter".Man, dat is een geurige Sherry,
waarvan je geen idee hebt, als je
?e nog riiet geproefd hebt. En dan
voor zó'n prijs zeg, ongelofelijk.

J. Dat geloof ik. 'k Zal ze óók
eens gaan proberen, maar intussen
ging die familie Winter zeker niet
weg?

P. Inderdaad Jansen, de hele fles
hebben ze leeg gemaakt, ze zeiden :
„Aan water hebhen, wij een hekel,
maar Sherry... .daar kan geenwa-
ter tegenop. Ze waren zelfs blij,
öat meneer de Vorst in de keuken
?at, toen ze die Sherry geproefd
hadden!

J. Maar neem nu van mij aan
Pieterse, nu je het tóch over die
familie Winter hebt, het beste re-
cept om op winterse dagen kou te
verdrijven blijft voor mij toch altijd
nog Hamers Cognac, voor slechts
ƒ7.- per liter, in elke hoeveelheid
verkrijgbaar en niet te vergetende
beroemde Hamers Ducaat ,een
heerlijke oude jenever, voor ƒ7.15
per liter. • (Adv.)

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
De strenge vorst was oorzaak, dat

ook j.l. Zaterdag en Zondag alle
wedstrijden werden afgelast. Het
programma is in zijn geheel opge-
schoven naar het a.s. weekend.

Zolang veldtraining onmogelijk is,
wordt er des Vrijdagsavonds door
beide groepen in de zaal getraind.
Vrijdagavond worden de leden
weer v&rwacht in het gymnastiek-
lokaal van de Wilhelminaschool.
Men rekent er op dat de\ leden van
deze indoortraining gebruik zullen
maken.

Kerkstraat 28 Telef. 2793

C. Schuiten
mandenmaker

Repareren van alle manden-
werk en het matten van stoelen
Huisadres; Koningstraat 12.
Werkplaats: Swaluëstraai 21.

Ook uw adres
Eerste Zand v. Aardappelhandel

A.
Prinsesseweg 15
Telef. 2066

Schaaknieuws
Van de wedstrijden, die onze bei-

de 10-tallen j.l. Maandagavond voor
de bondscomp. moesten, spelen, i9
die van het Ie 10-tal wegens om-
standigheden niet doorgegaan.

Het 2e 10-tal speelde in Heemste-
de tegen „het Oosten". De voorlo-
pige uitslag van deze match is 4-3
in htt voordeel van Zandvoort. 2
vsn de 3 afgebroken partijen staan-
echter voer ons 10-tal gewonnen,
terwijl de derde afgebroken partij
o.i. in remise zal eindigen, zodat de
definitieve 'uitslag waarschijnlijk
61/2-3 1/2 voor Zandvoort zal wor-
den. De uitgestelde wedstrijd van
het Ie 10-tal zal nu op Maandag
22 Februari plaats hebben.

De uitslagen van de onderlinge
ccmpetitie zijn als volgt:

Porrenga-F. de Jong 1-0
Termes Jr-v. d. Brem 1-0
Verhaert-Kop 0-1
Kroon-Kappelhof 1/2-1/2
E. Molenaar-Roskam 1/2-1/2
W. de Jong-Shjkerman 0-1
Schmidt-v. de Heijden 0-1
Afg. partij Kappe!hof-v. Keulen

1/2-1/2

K.J.C. Zandvoort
Dinsdag speelde K.J.C. Zand-

vocrt de 2e maandelijkse kampioen-
wedstrijd, l werd D. Visser Sr.; 2
E. Keur. 3 A. Valk. 4 A. Ottho.

Woensdag werd de Ie ronde voor
de Noortmanbeker gespeeld. Het
was een interessante avond. K.J.C.
Vriendenkring van Zandvoort tegen.
4 Azen uit Haarlem. 4 Azen won
deze wedstrijd met 19851 p. 11 mar-
sen. Vriendenkring 19368 p. 11 mar-
sen. 13 Febr. Zandvoort a tegen
Stcrmvogels uit IJmuiden. 17 Febr.
Zandv.meeuwen tegen G.E., van
Zaandam.

Bridge-nieuws
Zelden zal een bridge-avond met

uitgezochte spellen zó feestelijk en
gezellig zijn verlopen als Dinsdag-
avond het geval was met de bridge-
club „Bridgen; voor pleizier" in Zo-
merlust. De drie hoogsten uit de
N.Z. en p.W.-lijn lieten de waarde-
volle prijzen liggen voor hun zwak-
kere broeders en zusters en stelden
zich met iets minder tevreden. De
hoogste scores werden gemaakt
door fam. v. Straaten en. fam. Or-
baan, waarvoor zij resp. 104 speel-
kaarten en een cocoskoek van 25
pond ontvingen. De poedelprijzen,
een baal thee en een paar hand-
schcenen van ezelinnenwol gingen,
resp. naar dames Verbaten-den
Belder en fam. Snijer.

Voor slambieding ontvingen de
fam. Orbaan en de H.H. Ploegman-
de Haas nog 20 consumpties.

De volgende week Dinsdagavond
wordt de derde wedstrijd voor de
competitie gespeeld om de Jan en
Piet-lijn1.

tEugèneDames-
kapsalon
Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dam
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactement.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
len 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Perma-
nent, compleet f6,—.
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Permanent
Wij hebben ons oprecht verbaasd

over de wijze, waarop sommige
raadsleden tijdens de raadsvergade-
ring van j.l. Dinsdag zich hebben
uitgelaten over paviljoen Garni,
wat betreft de permanentheid van
dit gebouw. Is hier werkelijk on-
wetendheid in het spel? „Zo goed
als alle inwoners in ons dorp", zei
Mevrouw Mol, „weten, dat pavil-
joen Garni een permanent gebouw
is", en Mevroma Mol had gelijk.
Wij weten dat óók. Het is een. vast-
staand feit, dat paviljoen Garni ge-
sticht werd als onderdeel van het
Boulevard-centrum. Men was_ daar
voorheen maar wat trots op óók en
het werd meermalen te berde ge-
bracht. Het was zelfs zó, dat aan de
Zuidelijke vleugel van het Boule-
vard Centrum een dergelijk pavil-
joen zou verrijzen. Nu is paviljoen
Garni opeens geen permanent ge-
bouw meer? Kom heren, U weet
wel beter' Wij praten niet over de
grond, er rondom heen, maar wat
het paviljoen zélf betreft, dient er
recht te geschieden en moet men
eenmaal gegeven woord gestand
doen, óók als dat in de omstandig-
heden van dit ogenblik, niet zo erg
meer past.

25 jaar
Ons raadslid, de heer G. Tates,

vierde Maandag j.l. zijn 25-jarig
jubileum bij het scheepvaartkantoor
Ruijs & Co. Het is voor de jubilaris
een onvergetelijke dag geworden.
Van des morgens tien uur tot des
avonds acht uur had hij op zijn
kantoor een overstelpende stroom
van gelukwensen in ontvangst te
nemen. Zo goed als alle scheep-
vaartkantoren in ons land, die met
Ruijs & Co. in relatie staan, — en
dat zijn er niet weinigen — zonden
afgevaardigden of lieten van hun
belangstelling op andere wijze blij-
ken. Zo heeft men de 15de Februari
1954 voor de heer Tates tot een on-
vergetelijke dag gemaakt en ook wij
wensen hem nog van harte geluk
met dit zilveren, jubileum dat hij
geheim had willen houden, hetgeen
hem echter niet is gelukt.

Tekort aan bloed
Er is — U zult dit haast niet kun-
nen geloven — in ons land een groot
tekort aan bloedplasma. Wij ver-
namen dit van onze plaatselijke
afdeling van het Ned. Roode kruis,
die deze mededeling ontving van
het Hoofdbestuur. Met kracht wordt
daarom de actie, om in de diverse
plaatsen het aantal personen zo
groot mogelijk te doen zijn, dat vrij-
willig een halve liter bloed beschik-
baar wil stellen ter bereiding van
dit plasma, voorbereid. Ook Zand-
voort is, zoals V weet, daarbij van-
zelfsprekend betrokken. Op 19 Maart
a.s. zal in hotel Keur de jaarlijkse

(Vervolg: 2» kolom onderaan)

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
As U een lang houdend
purremanentje zoekt, weet

ik een goed adres!

Eensgezinde beslissing van Zandvoorts Raad
Met het volste recht rnag de zitting
van de Zandvoortse gemeenteraad,
die Dinsdag 16 Februari 1954 plaats
had, een historische zitting worden
genoemd. Niet alleen, omdat daar
een uiterst belangrijke beslissing
genomen werd, die voor ons dorp
vér strekkende' gevolgen zal hebben,
doch óók, omdat deze beslissing
genomen werd met algemene stem-
men. Dit was het allerbelangrijkste
verschijnsel, dat zich deze avond
voordeed, een verheugend verschijn-
sel tevens, waarover wij ons op-
recht hebben verheugd. Want dat
het voorstel het zou „halen" stond
voor ons reeds bij voorbaat vast,
dat het er dóór zou komen met
geen enkele stem tegen, hadden
wij nimmer kunnen vermoeden.

Er is héél wat over gepraat, doch
dit gesproken woord, dat bij elk
raadslid getuigde van begrip voor
de moeilijkheden, .van de belang-
rij kheid van ons circuit, van de
noodzaak om dit kostbaar bezit
te handhaven, maakte de debatten
alleen maar sympathiek. Zandvoorts
raad heeft met deze beslissing een
beste beurt gemaakt, die alom,
nationaal en internationaal niet
alleen zal gewaardeerd worden,
maar onze badplaats óók uit propa-
gandistisch oogpunt ten zeerste
heeft gediend. We willen ons maar
liever niet verdiepen in de gevolgen,
die een afwijzing van het voorstel
zouden hebben gehad. Dr. Breure
maakte zich zeker tot tolk van de
Zandvoortse vroedschap, toen hij
verklaarde, dat het hier een kwestie
was van „To be., or not to be".

De publieke trifcrune was stamp-
vol — en wij zagen vele prominente
figuren uit motor- en auto-sport-

bïoeda/mame-auond plaats vinden.
Er waren vorig jaar — zegge en
schrijve 130 donors op een aantal
van ruim 11.000 zielen. In verge-
lijking met andere plaatsen is dat
een beschamend resultaat. Laat V
toch niet weerhouden, deze vol-
komen onschuldige behandeling te
ondergaan. Het betekent voor V
niets en voor een ander zoveel, ja
alles, want Vw halve liter bloed kan
beslissend zijn voor het leven van
Uw medemens. Laat Zandvoort
tonen, dit te begrijpen- en geeft V
op bij de heer J. Maarsen, Tollens-
straat 11. Weet U, dat in een dag of
vier, bij V de normale hoeveelheid
bloed alweer is aangevuld? Er is,
wanneer U goed gezond bent, geen
enkele reden, om U aan deze een-
voudige, in enkele minuten vol-
trokken behandeling, te onttrekken.
Wij moeten er in Zanduoort tioor
zorgen, dat het aantal donors dit
jaar hier minstens verdubbeld is en
uiij twijfelen er niet aan, of dit zal
gebeuren óók.

Ongemanierd
Wij hadden onderstaande woorden
als aanvulling op ons verslag vorige
week reeds willen opnemen, waar-
voor ons echter plaatsruimte
ontbrak. Wij willen er daarom
heden nog even op terugkomen.

Toen wij schreven, dat de
humoristische verteltrant van Jhr.
Moüerus óók uit zijn lezing over
Nigeria en de goudkust weer voor
de volle 200% bleek, meenden wp
dat ten volle. Slechts hebben wij
het betreurd, dat de spreker — in
Zandvoort voor de eerste maal —
af en toe wel wat erg kwistig was
met uitdrukkingen als „kop, smoel
en poten" wanneer deze uitdruk-
kingen op mensen betrekking had-
den. Daarmede ontsierde hij zijn
lezing af en toe wel in hoge mate.
Wij kunnen heus wel wat hebben,
maar hebben ons tijdens deze lezing
af en toe toch wel eens verbaasd,
om niet te zeggen geërgerd, want
we hebben ons afgevraagd, waar
dat nu toch in vredesnaam voor
nodig was. Jhr. Mollerus is in
Zanduoort een graag geziene gast
en graag gehoord spreker, doch als
dit zo zou doorgaan, zou liy zeker
een deel van zijn auditorium gaan
missen en dat zouden wij betreuren.
Toch komt dat ervan, dat bleek ons
zonneklaar uit verschillende com-
mentaren. We toilZen er verder niets
meer van zeggen, doch laten'slechts
een waarschuwend geluid horen.
Zonder méér zijn dergelijke vry-
heden in een openbare lezing on-
gemanierd!

wereld — w.o. afgevaardigden van
KJNT.A.C. en K.N.M.V., - toen de
burgemeester het voorstel ter sprake
bracht: een crediet van ƒ160.000,—
voor het aanbrengen van een nieuw
wegdek op het circuit en ƒ25.000,-
voor een restauratie-gelegenheid
aldaar, van welk laatste bedrag door
particuliere bijdrage ƒ 10.000,—
terugkomt.

De heer TATES opende de rij der
sprekers en toonde zich beangst,
dat de organiserende verenigingen
binnen afzienbare tijd met nieuwe
wensen zouden komen ten aanzien
van een verlenging van de racebaan
en betere accomodatie. Spreker zou
van de K.N.A.C. meerdere en veili-
ger garanties willen verlangen,
door b.v. een verklaring, dat de
eerste 5 jaar geen nieuwe eisen
zullen worden gesteld.

Hr. SLEGERS was ervan over-
tuigd, dat men — zowel uit zakelijk
oogpunt, als bezien van het gemeen-
telijk belang uit, moest gaan ver-
beteren. Het „hoe?" bleef daarbij
voor spreker nog een onopgeloste
kwestie, want diverse»- informaties
bij wegdek-deskundigen hadden
hem de overtuiging geschonken, dat
ook het nieuw aan te brengen wég-
dek geen volledige garantie biedt.
Slechts een betondek zou afdoende
zijn, al lijkt spreker het advies van
de Directeur van publieke werken
— een deklaag van Porfier-Bristar,
— het meest juiste advies, als een
betondek niet mogelijk is.

Ir. VAN KUIJK treft vergelijkin-
gen tussen weg- en scheepsdek. In
beide gevallen moeten enige risico's
genomen worden. Meerdere garan-
ties mag men van de K.N.A.C. niet
verlangen, men ging reeds vér ge-
noeg, hier is geen combinatie van
koper en verkoper, doch een ver-
trouwenskwestie. Spr. verklaart, dat
de fractie het voorstel zal steunen
evenals het beginsel-voorstel tot
bouw van de restauratiegelegenheid,
omdat dit geen eis van vandaag,
doch een al lang bestaande wens is.

Hr. GOSEN merkt op, dat Am-
sterdam een tram heeft, die maar
niet remmen wil, Den Haag een
Haboma en Zandvoort een circuit.
Wat doen we daarmee eigenlijk in
de kou? Dit komt ervan, als ge-
meentelijk beleid zich op particulier
terrein begeeft. Fel keert spr. zich
tegen het feit, dat alle evenementen
altijd maar op Zondag worden ge-
houden. ƒ40.000,— moeizaam opge-
bracht belastinggeld ging verloren
en waarom wil men nu op het
kompas van de oude adviseur door-
varen? Spreker stelt voor, advies
te vragen bij de Organisatie van
Nederlandse Ingenieurs (Omi). De
brieven van K.N.A.C. en K.N.M.V.
geven geen enkele garantie, daar-
om stelt spreker voor, nieuw con-
tact op te nemen en garanties te
eisen, dat de eerste 5 jaar geen
nieuwe voorstellen tot verbetering
cf verandering zullen worden, inge-
diend.

Hr. KONING verklaart, slechts
met het voorstel accoord te kunnen
gaan, wanneer de door enkele raads-
leden gevraagde garantie van 5
jaar, 10 jaar zal zijn. Wijst op het
de laatste jaren verminderde cir-
cuit-bezoek, dat óók al risico's
medebrengt en vraagt zich af, wat
men voor ƒ25.000,— wil bouwen
aan restauratiegelegenheid, hoog-
stens een houten schuurtje, dat
naast een stenen tribune niet zal
staan.

Dr. BREURE wijst er in een gees-
tige speech op, dat het hier een
kwestie is van: „To be, or not to be",
op z'n Hollands van: „pompen of
verzuipen", als het dan maar geen
pompen en verzuipen zal worden!
Spreker acht zonder voldoende ze-
keïheid dit ingrijpende voorstel
moeilijk aanvaardbaar. Schertsen-
derwijze is spreker al door enkelen
gesuggereerd van het circuit maar
een „paarden-renbaan" te maken;
naast vele voordelen zou het óók de
goklust van velen bevredigen. Spr.
dringt met klem aan op meerdere
zekerheid.

Hr. SLAGVELD zegt; dat het
voorstel prachtig in elkaar zit.
K.N.A.C. en K.N.M.V. konden niet
anders doen, dan in het belang van
hun rijders het circuit a£ te keuren.
De laatste maal reden ze met
levensgevaar. (Stemmen: „Dat doen
zo altijd!"}. Het kasplantje blijkt
thans een wanstaltige boom ge-

worden te zijn, zonder bladeren en
zonder vrucht. Bovendien loopt het
wedstrijdbezoek terug. Spreker wil
geen afzonderlijk besluit over de
restauratie. Het gaat cm het voor-
stel in z'n geheel en het moet ja of
neen zijn. De bouw van de restau-
ratie zal eveneens voor deze prijs
vele moeilijkheden brengen en
bovendien weer andere voorzienin-
gen vragen. Er zijn voor spreker
twee redenen om tegen dit voorstel
te stemmen: Ie. de onzekerheid over
de mogelijke verlengings-aanvrage
en 2de de onzekerheid over de mo-
gelijkheid van de bouw van de
restauratie-gelegenheid.

Hr. LINDEMAN vindt het finan-
ciële risico niet zo groot. Acht de
afgegeven verklaring van de KNAC
zéér geruststellend. Kan de ge-
meente echter nog grotere garanties
verkrijgen, dan vanzelfsprekend
gaarne, doch als spreker bestuurslid
was van de K.N.A.C., zou hij daar-
aan óók niet beginnen. Belicht nader
een bijzonder voordelige offerte en
dringt aan op advies van het Rijks-
wegenbureau.

Hr. WEBER vraagt, of, wanneer
dit voorstel wordt aangenomen, de
raad alleen het bedrag voteert of
tevens het uitvoerend bedrijf be-
paalt.

Weth. v.d. WERFF verklaart, dat
men van hem. niet verwachten kan,
dat hij dit voorstel met hart en
ziel zal verdedigen. Doch in 1948
werd bijna 8 ton gevoteerd. zonder
een enkele garantie, waaraan we
intussen 33 mille blijken te hebben
verdiend. Als we toen niet zo be-
nauwd- waren, moel^Xie raad thans*
in deze dwangpositie, die geen
enkele andere uitkomst open laat,
zich zeker niet angstig tonen.

Weth. KERKMAN zegt, dat de
vraag naar verlenging alleen af-
hankelijk is van de vraag of die
rendabel zal zijn. Zandvoort ligt
thans na een ö-jarige exploitatie
van het circuit aanmerkelijk gun-
stiger dan in 1948. De verlenging
zal afhangen van de uitkomsten in
de eerstvolgende jaren. Spr. heeft
het volste vertrouwen in de KNAC
en merkt op, dat de raad wellicht
over een paar jaar makkelijker een
half millioen voor de verlenging
zal willen voteren, dan nu deze
ƒ160.000,-.

De VOORZITTER deelt mede, dat
hij na de antwoorden der beide
wethouders het voorstel zonder
meer in stemming zcu kunnen
brengen, doch dat hij alle sprekers
genoegdoening wil schenken door
hun vragen te beantwoorden. De
hoofdzaak daarbij is de eventuele
verlenging, dat zit velen dwars.
Doch het probleem „verlenging" is
nu niet aan de orde. Wanneer dit
over enkele jaren het geval zou
zijn, dan nóg zouden bij niet-aan-
vaarding door de raad, de poorten
van het circuit niet gesloten be-
hoeven te worden. Hoogstens zou
dan — misschien — de „Grand Prix"
in gevaar komen. De raadsleden
zien dus teveel spoken. Als het
circuit thans in orde was geweest,
zou misschien dit voorstel tot vcr-
lenging wel binnenkort zijn inge-
diend, doch tot nu toe werd door
spreker alleen maar de mogelijkheid
onderzocht tot aankoop van de
grond daarvoor en zelfs dit probleem
is nog niet geheel opgelost. In do
K.N.A.C., die niet zonder meer het
praedicaat „Koninklijk" draagt,
heeft spreker hel volste verlrou-
wen. Deskundigen zullen tenslotte
beslissen, welk wegdek het beste is
en het crediet van ./160.000,— is het
maximum bedrag. Naar sprekers
oordeel zal men goedkoper kunnen
slagen, waardoor het bedrag voor
de restauratic-gelegonhcid zal kun-
ncn stijgen. De K.N.A.C. stelt slechts
maximum eisen voor veiligheid van
de courcurs en acht zich helemaal
niet wegdek-deskundig. De reslau-
raüe-gelegcnheid zal sober zijn en
jarenlang gesukkel, dal mon spor-
ticf aanvaardde, zal hiermede tot
het verleden behoren.

Van Eindhoven en .Arnhem is
bekend, dat men met de grootste
belangstelling deze vergadering
volgt. Als men morgen zou lezen:
„Zandvoort doel niets", dan is het
circuit voor Zandvoorl verloren en
springen, deze gemeenten er direct
bovenop! Niet do K.N.A.C., maar
ccn Rijlfs-dcskundige zal hol wcg-

(Vervoly: pag. 2; Ie kolom)

Jij kleine meeuw
Eens vloog je vrij naar wijde verten
je vleugels glanzend in de zon.
Soms dook je glanzend in de golfslag
waarna, je vlucht opnieuw begon!

Plots bleef je drijven op het water,
het noodlot dat je niet ontkwam.
Wat olie drong ver in je ueren
en maakte jou toen vleugellam.

Jij kleine meeuw, eens overmoedig,
jij ligt gebroken in je kracht.
Nu heeft de bruisend wilde branding
jou hulpeloos naar 't strand gebracht

Ria Draak-Groenveld.

Oude munten veiling
Van verschillende zijden bereikten
ons reacties over het in onze vorige
editie gepubliceerde bericht betref-
fende een mogelijke veiling van
oude munten in ons dorp. Het blijkt,
dat vele inwoners van Zandvoort
hun verzameling, waaronder zich
—• naar wij mochten constateren —
vele kostbare exemplaren moeten
bevinden, op deze eventuele veiling
te koop willen aanbieden. Wij hopen
over deze interessante en zeker
unieke veiling, binnenkort nadere
definitieve mededelingen te kunnen
publiceren.

Zandv. politïetoneel
in Clarastichting
De toneelgroep van de Zandvoortse
politiesportvereniging zal op 2 Maart
in de Clarastichting voor de pa-
tiënten een opvoering verzorgen van
het blijspel: „Zeilschip de zwarte
zwaan". Deze opvoering is mogelijk
geworden, doordat de eigenaar van
„Zomerlust", de heer P. Waterdrin-
ker, gratis de decors uit zijn zaak
beschikbaar stelde.

Badminton in «Ons Huis»
Een nieuwe sport voor Zandvoort

zal door de tennisclub „Zandvoort"
worden ingevoerd, n.l. „Badminton".
Dinsdagmiddags zal het door de
dames in „Ons Huis" worden ge-
speeld, Dinsdagavonds door dames
en heren. Zoals bekend, is „Bad-
minton" een soort „zaal-tennis", dat,
om het goed te beoefenen, véél vir-
tuositeit vraagt. Inplaats van een
bal wordt bij dit spel een kurk met
veren gebruikt.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot de heer G. J.

Sterrenburg slaagde aan de techni-
sche Hogeschool te Delft voor zijn
candidaats-examen bouwkunde.

Onze hartelijke gelukwensen!

Ned. Chr. Vrouwenbond
Heden, Vrijdag 19 Februari, des

avonds om 8 uur, hoopt de afdeling
Zandvoort van do Ned. Chr. Vrou-
wenbond haar jaarvergadering te
houden in de nieuwe consistorie der
Ned. Herv. Kerk.

Apachenbal
Het grote Apachenbal, dat Zondag

21 Februari in gebouw „Zomerlust"
wordt georganiseerd onder leiding
van dansinstituut Jac. Stol, belooft
een gebeurtenis van de eerste rang
te worden. Er blijkt hiervoor grote
belangstelling te bestaan en do in-
schrijving is groot. Neg altijd be-
slaat de mogelijkheid, om door in-
schnjving aan dit grote Carnavals-
festijn deel te nemen.

Uitgesteld
Verschillende omstandigheden heb-
ben ertoe geleid, dat de opvoering
van „Achter de wand", door de To-
ncelvcr. „Wim ''Hildcring" moest
worden verschoven van de oorspron-
kelijkc datum, Woensdag 17 Febr.,
naar Vrijdag 5 Maart a.s., eveneens
in gebouw „Zomerlust".

Waarom?
was Jansen dozc week niet

op de raadsvergadering?
Zio pag. 4 .lansen en Pieterse.

STOFZUIGERS
Excelsior /'120,-; ƒ125,-; ƒ139,-.
Kuton ƒ135,-; ƒ155,-. Hoover ./'85,-
./'195 ,/235. Een pracht sortering.

Vraagt onze gemakkelijke
betalingsvoorwaarden.

Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974



Eensgezinde beslissing van Zandvoorts Raad
(Vervolg van pag.

dek keuren. Op andere dagen rijden
dan cp Zondag, is financieel on-
mogelijk. Pogingen daartoe werden
gedaan, doch mislukten. Misschien
is een minder belangrijke wedstrijd
op Zaterdag mogelijk, doch de grote
evenementen persé niet! Spreker
acht Ir. Krijn hoogst deskundig. De
grootste wegdek-deskundige, die de
provincie Noordholland kent. Daar-
om wil spreker ook geen ,,Orni"
inschakelen, ook al, omdat dit teveel
tijd zcu vergen. Het bezoek aan de
wedstrijden is inderdaad vermin-
derd. doch als Zandvoort niets doet.
hcudt dat bezoek helemaal op. Het
circuit werd uitermate juist be-
heerd, de vei snelde afschrijving
getuigt daarvan. Een paarden-ren-
baan ervan maken zou een hoogst
kostbare geschiedenis worden en
zelfs de ..totalisator'' zou riskant
blijken, omdat de verschillende
lenbanen zich op de duur tegen
elkaar zouden gaan uitspelen. De
gunning zal uitsluitend een kwestie
van deskundigen zijn, het gaat hier
alleen cm het voteren van, het
bedrag.

lijdens de replieken stelt Hr.
SLEGERS voor, de toer-rijders
(bezoekers) voorlopig zonder entree
te laten rijden, het wegdek zal daar
steeds beter van worden.

Hr. TATES toont zich nog niet
tevreden en dient een amendement
in. dat gesteund wordt door de heer
Koning, luidende als volgt:

..De raad gaat met het voorstel
accoord, mits de organiserende ver-
enigingen op korte termijn zullen
verklaren, dat men niet binnen 5
jaar met nieuwe voorstellen zal
komen, die grote investeringen voor
het circuit noodzakelijk maken. Ge-
dacht wordt hierbij aan verlenging.
Wijzigingen, dienende voor veilig-
heid van publiek en rijders hierbij
niet inbegrepen. Voorts het leggen
van proefstukken wegdek vooraf
ter keuring".

De VOORZITTER merkt op, dat
men de K.N.A.C. niet kan verplich-
ten tot het noemen van een aantal
jaren. Spreker acht het niet uitge-
sloten, dat een eventuele verlen-
ging een zaak in groter verband zou
gaan worden, waarbij eventueel
Rijk en Provincie ten nauwste zou-
den kunnen worden betrokken. Het
zonder entree toeren, zou nog geen
intensieve berijding brengen en
minstens ƒ 5000,— inkomsten per
jaar verloren doen gaan.

Het amendement Tates wordt
hierna in stemming gebracht en
verworpen met 10 tegen 5 stemmen.

Hierna volgt stemming over het
voorstel van B. en W., dat met
algemene stemmen wordt aanvaard,
ten beslissing, die met kennelijke
verheuging van alle aanwezigen
door de voorzitter dankbaar wordt
vastgesteld.

Wijziging beheers-
verordening Publ. werken

Aan het circuit-voorstel ging een
uitgebreide bespreking vooraf, naar
aanleiding van een mededeling van
B. en W., de in de raadsvergadering
van l December j.l. voorgestelde
wijziging van de beheersverorde-
ning voor publieke werken in te
trekken en dit raadsvoorstel als
vervallen te beschouwen. De heren
Weber, Slegers, Lindeman en
Breure maken zich tot tolk van
vele raadsleden, door te verklaren,
nadat besloten was op voorstel van
de heer Slegers, deze mededeling
van B. en W. in de raadszitting van
heden te behandelen, omdat _ dit
beloofd was, dat deze beheersver-
crdening wél dient te worden ge-
wijzigd, om de welomschreven
positie en taak van directeur en
administrateur ten nauwste vast te
stellen, desnoods, als voorzorgs-
maatregel voor de toekomst, omdat
de onderlinge verstandhouding dit
heden niet noodzakelijk zou maken.

Nadat de VOORZITTER heeft op-
gemerkt, dat hier slechts een zuiver
redactionele en formele wijziging
zou worden aangebracht, die in
leite niet zo erg belangrijk is, om-
dat er niets wijzigt, daar de ver-
houdingen uitstekend zijn, wordt
het voorstel van de heer Slegers tot
wijziging der beheersverordening in
stemming gebracht en verworpen
met 8 tegen 7 stemmen, waarmee
de zaak dus blijft, zoals die tot
heden was.

en rheumatisclie pj)nen
wrij ft U weg met

Zondagsdienst doktoren

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. J. v.d. MEER,
Julianaweg la, Tel. 2499.

Zondagsdienst
wij kverpleegsters
Men gelieve hiervan alleen gebruik
te maken bij noodgevallen van
Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandag-
morgen 8 uur:

Zondag a.s.: Zr. Lien van Dijk,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

Huurcontract «Garni»
Het voorstel van B. en W. om aan

de exploitanten van paviljoen
„Garni" geen grond te verhuren
met een huurcontract van 50 jaar
met recht van koop, waartoe een
verzoek was binnengekomen, maakt
opnieuw vele tongen los.

De heren Tates, Weber, Slagveld,
Stegers en Lindeman betogen, dat
„Garni" indertijd werd gebouwd
als eciste bestaand gedeelte van
het Boulevard-centrum. Oorspron-
kelijk wilde men in de reep bouwen,
doch op aanraden van Ir. Friedhoff
ging men wat achteruit en liet de
grond ophogen, omdat op deze wijze
een permanent gebouwtje zou ont-
staan, als onderdeel van het Boule-
vard centrum. Wanneer men nu de
exploitanten een huurcontract zou
aanbieden van jaar op jaar, komt
alles op losse schroeven te staan en
is elke bestaanszekerheid voor de
exploitanten vctdwenen.

Weth. KERKMAN merkt op, dat
een huurcontract gevraagd werd
voor 476 m= en dat is nooit de be-
doeling geweest. Hoogstens zou de
grond onder het paviljoen voor
huur op langere termijn in aan-
merking komen, doch zeker niet de
grond van de opstallen. Bovendien
zou het onlogisch zijn, door het ver-
lenen van recht op koop of afslui-
ten van een 50-jarig huurcontract
andere grote plannen te verhinde-
ren. Het is hier niet de bedoeling,
te duperen, doch hier wordt ge-
handeld uitsluitend in het belang
van de gemeente.

Weth. v.d. WERFF zegt, dat Hr.
Jung erfpacht vroeg voor het ge-
hele complex. Dat is niet aanvaard-
baar, hoogstens zou dit voor het
paviljoen alleen kunnen gelden.

De VOORZITTER is het volkomen
met beide wethouders eens. Hier
ligt een uitstekend voorstel, óók in
het belang van de betrokkenen zelf.
Men mag. hen immers óók niet bin-
den. Het ovale plein groeit in plan
voortdurend en nadert de realise-
ring en definitieve vormgeving. Men
meet niet vergeten, dat hier het
belangrijkste recreatie-centrum van
Zandvoort gesticht zal worden.

In de replieken wordt er door
verschillende raadsleden op gewe-
?en, dat men zijn woord dient te
houden. Hier staat een permanent
gebouw en de grond, waar het
paviljoen op staat, dient ter be-
schikking van de exploitanten te
blijven, door hen erfpacht of recht
op koop toe te kennen.

Na een opmerking van Ir.
v. KUIJK, dat hier een paviljoen
gebouwd werd op gehuurde grond
en dat men door dit voorstel geen
zekerheid wegneemt, volgen. van
vele zijden protesten en wordt het
voorstel, op advies van Mevr. MOL,
met algemene stemmen terugge-
ncmen, om het — wanneer opnieuw
met de exploitanten zal zijn ge-
sproken — wederom als nieuw
voorstel in de eerstvolgende raads-
vergadering te brengen.

Ruwe Handen?
PU ROL

Deze historische raadszitting kreeg
reeds direct een prettig karakter bij
de aanvang, teen de voorzitter, Mr.
H.M. VAN FENEMA, na laconiek
te hebben opgemerkt dat naar zijn
mening de agenda uitsluitend ha-
merstukken bevatte, in sympathieke
woorden de heer G. Tates namens
alle raadsleden gelukwenste met
zijn 25-jarig jubileum bij het
scheepvaartkantoor Ruijs & Co., dat
hij terecht cók een toeristisch
jubileum meende te mogen noemen.

De heer TATES bracht dank voor
de vriendelijke woerden, merkte op,
dat zijn jubileum Maandag j.l. was
herdacht en verzocht de raadsleden
zijn tractatie in dit verband wel te
willen aanvaarden. Stemmen klon-
ken: „Dat was ook de bedoe-
ling".

Als nestor van de raad wenste
hierna de heer S. SLAGVELD de
burgemeester van harte geluk met
diens herbenoeming tot burgcmees-
Icr van Zandvoort, waarvoor Mr.
van Fenema zijn dank betuigde.
„Alweer een rondje", werd er op-
gemerkt.

HAMERSTUKKEN waren vervol-
gcns de vaststelling van het getal
wekelijkse lesuren voor het vak-
onderwijs in 1954.

Goedkeuring van de 3de supple-
toire begroting 1954 betreffende
voorziening met leermiddelen van
de Dr. Albert Plesmanschool.

Vaststelling van de bedragen in-
fjcvolge art. 55 bis l.o. wet.

Verlenging van de overeenkomst
met de gemeente Haarlem inzake
de keuring van vee en vlees.

Het verleende renteloos voor-
schot aan de tennisclub Zandvoort
van ./5000,— op verzoek van Ged.
Staten, rentedragend te doen zijn.

Rondvraag
Ir. v. KUIJK vraagt aandacht

voor braak liggend terrein tussen
Emmaweg en Wilhelminaweg. Auto
boxen aldaar zouden beter zijn dan
de toestand van vuilnisbelt, die er
nu bestaat. De VOORZITTER be-
lool't oen onderzoek.

Hr. SLAGVELD vraagt of er een
verzoek is binnengekomen van een
zekere Carel Briols, in Zandvoort l

CABtE SHIRTS
Double-front.

Wit, Beige, Grijs, Sand
PKIJS f 12,90

deze zomer een „Italië-festival te
mogen houden. De VOORZITTER
antwoordt, dat namens Carel Briels
inderdaad iets van die aard het
college heeft bereikt. De zaafc moet
nog worden bestudeerd.

Hr. KONING vraagt, hoe het
staat met het Zuiderbad. De VOOR-
ZITTER deelt mede, dat men nog
steeds onderhandelt. Véél werd
reeds bereikt, doch nog niet vol-
doende. De onderhandelingen wor-
den voortgezet. Doch dit jaar zal van

exploitatie niets meer kunnen ko-
men, daar onmogelijk tijdig gereed
zijn nu nog kan worden gegaran-
deerd.

Hr. WEBER vraagt, of reeds aan-
dacht besteed werd aan het inge-
s tuurde verzoek van de heer Loo-
man. Vraagt, of de voorzitter ken-
nis heeft genomen van de laatste
berichten in de pers aangaande het
tram-bus probleem. Kan de raad nu
niet reeds gaan beslissen wat er zal
gebeuren op de Zandvoortse grond,
want de tijd gaat dringen.

De VOORZITTER zegt, dat het
verzoek van de heer Looman in
behandeling is. Wat het tram-pro-
bleem betreft, dit is nog niet voor
een raadsbesluit rijp. De situatie
wordt echter nauwlettend gevolgd.

Hr. GOSEN verzoekt aandacht
voor het Stationsplein, waar de
forensen maar al te dikwijls „hup-
peldepup" over de plassen moeten
springen. De VOORZITTER belooft,
deze piassen-kwestie nog eens te
zullen bezien en sluit daarna de
vergadering omstreeks middernacht.

Verkouden en hoestende kinderen
Mijnhardt's Kinder Hoestsiroop
Verzachtend, Losmakend, Hoeststillend

Zomerdienst voor tram en bus
Nieuwe bus-lijn Heemstede-Zandvoort. - Latere tramverbinding
naar Amsterdam. - Interessante bijzonderheden over vervan-
ging tram door-bus. - Geringe verhoging der tarieven.

In een persconferentie, die de
Directie der N.Z.H.V.M. Maandag
in de kantoren van de remise aan
de Leidsevaart had belegd, teneinde
de voorgenomen zomerdienstrege-
ling 1954 bekend te maken, werden
door de Directeur dezer maat-
schappij, de heer Jurrissen, talrijke
vragen met grote openhartigheid
beantwoord over het tram-bus-pro-
bleem, nadat tevoren door deze spr.
de nieuwe zomerdienstregeling 1954
was bekend gemaakt.

Wij zullen ons, als plaatselijk blad
beperken tot de voor ons dorp van
belang zijnde bijzonderheden.

Nieuwe zomerdienstregeling
Zandvoorf krijgt een nieuwe bus-

seizoen-verbinding met Heemstede.
Behoudens goedkeuring van de
Rijksverkeersinspectie zal deze bus
van Heemstede vertrekken van de
Dreef, bij het Valkenburgerplein,
om via Heemsteedse Dreef, Lanck-
horstlaan, Zandvoortselaan en Haar-
lemmerstraat, Zandvoort te berei-
ken. Via Hogeweg en Oranjestraat
wcrdt dan gereden naar het eind-
punt, dat op de Grote Krocht zal
zijn. Er zal worden gereden op de
Zondagen 23 en 30 Mei, (27 Mei (He-
melvaartsdag), 6, 7, 13, 20 en 27 Juni
en 12 September. Een dagelijkse
dienst wordt ingesteld van l Juli
t.m. 5 Sept. Er zal een bus vertrek-
ken orn het uur, van omstreeks 9
uur 's morgens tot des avonds 11 uur.
Een verbinding, die dus van het
grootste belang voor Zandvoort zal
blijken te zijn, omdat stellig niet
alleen vele Heemstedenaren, doch
óók de bewoners van de Haarlem-
mermeer, thans een makkelijke en
vlugge gelegenheid krijgen de bad-
plaats te bereiken.

Naast deze nieuwe bus-regeling
zal de reeds bestaande buslijn
Haarlem (Station), Overveen, Bloe-
mendaalse strand, Zandvoort (N.S.),
evenals dat in andere zomers het
geval was, warden gehandhaafd.

Wat de tram betreft, komt er —
op speciaal verzoek van velen —
een latere verbinding naar erv van
Amsterdam. Vertrek uit Zandvoort
om 23.35 en uit Haarlem om 23.55.
Laatste vertrek uit Amsterdam (tot
Haarlem) om 0.40 uur. Verder blijft
de bestaande toestand gehandhaafd.

Geringe tariefsverhoging
De heer Jurrissen deelde mede,

dat de stijgingen van de kosten óók
aan de N.Z.H.V.M. vanzelfsprekend
niet zijn voorbijgegaan. De loons-
verhoging van 6.70/0, die op l Aug.
j.l. inging en de loonronde van 5%
van l Januari j.l. brengen het bedrijf
jaailijks een vermeerdering van
kosten van ƒ650.000,—. Men wil deze
kostenvermeerdering echter niet
door een algemene tariefsverhoging
zoveel mogelijk gaan opvangen. De
autobus-tarieven blijven geheel on-
gewijzigd, behoudens de abonne-
menten Leiden-Haarlem, waar een
uitzonderingstoestand zal worden
opgeheven. De tramtarieven zullen
echter worden aangepast aan het
autobus-tarief. Het kilometer-tarief
voor de tram bedraagt 3 cent, voor
de bus 3.65 cent; wat betreft de
eerste tien kilometer en voor de
volgende kilometers 2.65 cent. Wat
Zandvoort betreft, komt dit op het
volgende neer:

Een enkele reis Zandvoort-Am-
slcrdam blijft 85 cent; het retour
wordt van ƒ1,35 op ƒ1,45 gebracht.
Een weekkaart nu ƒ4,70, wordt ƒ5,55
een jcugd-weekkaart (nu ƒ3,60)
weidt ƒ4,25 en een abonnement
stijgt in prijs van ƒ17,— tot ƒ20,50.
Vanzelfsprekend geldt dit alles niet
eerder, dan nadat de hiervoor aan-
gevraagde toestemming zal verkre-
gen zijn.

Rondritten
Evenals andere jaren zullen er

ook dit jaar weer rondritten worden
georganiseerd. Rondritten door Ken-
nemerland, die thans van Zandvoort
en Haarlem uit weer worden gehou-
den, doch in tegenstelling mot vorig

jaar van Zandvoort uit alleen des
middags, omdat gebleken is, dat
hiervoor in. de morgenuren in de
badplaats geen belangstelling be-
stond. Het vertrek werd wederom
bepaald van de Grote Krocht af.

Tram-bus probleem
Na de behandeling van. de zomer-

dienstregeling kwamen van ver-
schillende zijden vragen los over de
kwestie van de vervanging van de
tram door de bus op- het traject
Amsterdam-Zandvoort. Met grote
openhartigheid werden deze vragen
voor zover dat mogelijk was, door
de heer Jurrissen beantwoord,
waarbij verschillende interessante
bijzonderheden naar voren kwamen.

Samenvattend kwam hetgeen de
heer Jurrissen de verslaggevers
mededeelde, op het volgende neer.

Er bestaat tot nu toe nog slechts
een mondeling accoord over ophef-
fing der concessie met de gemeente
Amsterdam. Definitief is er in geen
enkel opzicht nog iets tot stand
gekomen, zodat momenteel de maat-
schappij met de handen "in de schoot
zit, in afwachting, van hetgeen
beslist zal worden. Verwacht mag
worden, dat de gemeenteraad van
Amsterdam in één der komende
voorjaarsmaanden een beslissing
zal nemen. Eerst daarna kan bij de
minister, nadat de goedkeuring van
het gemeenteraadsbesluit verkregen
is, van Gedeputeerde Staten, door
de maatschappij het verzoek om
opheffing worden ingediend. Dit
verzoek kon dus nog niet worden
gedaan, omdat het wachten is op
het accoord met de gemeente
Amsterdam. Elke mededeling die
in dit verband werd gedaan moet
worden terug gewezen naar wensen,
die diverse gemeentebesturen koes-
teren, nadat de opheffing een feit
zal zijn, wensen, waarmede zoveel
mogelijk rekening zal worden ge-
houden, doch die vanzelfsprekend-
geheel voor verantwoording van de
betreffende gemeenten komen.

Wat de weg betreft, die de bus
straks naar Zandvoort volgen zal,
was er, volgens de heer Jurrissen,
maar één weg, n.l. de verbinding via
de Zandvoortselaan, waarnaast na-
tuurlijk nog de mogelijkheid blijft,
om. als dat nodig mocht zijn, de
zomerdienst-lijn via de Zeeweg, óók
in de wintermaanden te handhaven.

Wij vroegen toen. de heer Jurris-
sen, of de weg via de Zandvoortse-
laan óók door de N.Z.H.V.M. zou
gereden worden, indien de tunnel of
het viaduct bij de spoorwegovergang
niet tijdig gereed zou zijn, of in 't
geheel niet zou komen, waarop de
heer Jurrissen met grote nadruk
verklaarde, dat dit het geval zou
zijn. Natuurlijk zou de maatschappij
liever een tunnel of viaduct aldaar
wensen, doch het stond voor spr.
vast, dat deze toch niet in 1956 ge-
reed zou kunnen zijn. De veel ge-
sloten spoorwegovergang zal na-
tuurlijk een hinderpaal opleveren,
doch spreker was van mening, dat
dit in de praktijk nog wel zal mee-
vallen. Men zal deze weg wel moe-
ten berijden, omdat er geen andere
is. De huidige trambaan volgen via
het viaduct bij Aerdenhout over de
spoorweg, is een. onmogelijkheid,
deze brug is te smal en bovendien
zou de weg er speciaal voor moeten
worden aangelegd. De maatschappij
zal dus definitief over de Zand-
voortselaan gaan rijden. Van een
sneldienst naar Amsterdam via de
oude trambaan was spreker nog
niets bekend, indien dit gewenst
wordt, zal dat een zaak der be-
trokken gemeentebesturen zijn.

Vast staat slechts-, dat het begin-
punt in Amsterdam zal zijn in de
Marnixstraat. Wij vroegen toen de
heer Jurrissen, of het eindpunt te
Zandvoort op het Zwarte veld ge-
legen zou zijn, waarop deze ant-
woordde, dat de maatschappij deze
wens van Zandvoort kende en daar-
tegen geen principiële bezwaren had.

Vanzelfsprekend volgt de maat-
schappij met grote interesse de plan-

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmawee

Zondag a.s. v.m. 10 uur:
Ds. S. J. Dokter te Bennebroek.
17 uur: Ds. A. de Ruiter.

NED. HERV. KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.

. Spr. Mevr. H.H. Visser-Fransen.
10.30 uur: Ds. R.H. Oldeman.

Medewerking Kerkkoor.
7 uur: Ds. C. de Ru. Jeugddienst.
NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur: •
Ds. C. P. Hoekema van Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in „Ons Huis". Spr. de heer Joh. H.-
van Oostveen, evangelist, Voorburg,

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 7-8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week HJH. Missen om 7 en

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

nen, die enkele gemeentebesturen
koesteren na de vervanging van
tram door bus. Het zijn alle wensen,
die de maatschappij óók gaarne
verwezenlijkt zou zien en waarmede
zoveel mogelijk rekening zal wor-
den gehouden, doch definitief staat
nog niets vast. Alles is wachtende
op het besluit van de gemeenteraad
van Amsterdam en de toestemming
van de minister van verkeer en
waterstaat. Of de verbinding met
Amsterdam Zuid-oostelijk om Haar-
lem heen zal lopen, is iets, wat de
gemeente Haarlem zal moeten be-
slissen; wat Zandvoort, Bloemen-
daal en Heemstede met de oude
tramlijn zullen aanvangen, moeten
deze gemeentebesturen uitmaken;
vast staat slechts, dat de N.Z.H.V.M.
via de Zandvoortselaan en de spoor-
wegovergang bif Heemstede zal
gaan rijden.

Wat de activiteit der burgemees-
ters en gemeentebesturen, van de bij
deze opheffing van de trarn betrok-
ken gemeenten betreft, hiervoor
had de heer Jurrissen grote lof.
Deze plannen zullen er ongetwijfeld
toe medewerken, dat een voor ieder
bevredigende oplossing tenslotte
toch zal ontstaan.

Hamea-Gelei voor Uw handen

Hoofd huisvestingsbureau
had tijdelijk inwoning
Zaterdagavond, toen het hoofd van
het bureau voor huisvesting te
Zandvoort, de heer J. F. Erdsieck,
na het bezoeken van. de toneel-
voorstelling van het Zandv. politie-
toneel in Zomerlust, terugkeerde
met zijn echtgenote in zijn woning
aan de Zandvoortselaan, vond hij de
achterdeur geforceerd en in het
huis een grote ravage aangericht.
Kasten en laden op verschillende
kamers waren ondersteboven ge-
haald en de inhoud over de vloer
verspreid, zelfs het slaapkamer-
ameublement had men aan een
nauwgezet onderzoek onderworpen.
De buit van de ongewenste gasten,
die tijdelijk inwoning hadden ge-
zocht, bedroeg bijna ƒ200,— en
enkele gouden en zilveren sieraden.
De politie heeft de zaak in onder-
zoek.

Wij kunnen met stelligheid ver-
klaren, dat de geruchten als zouden
de dieven enkele honderden zgn.
„bereidverklaringen" hebben ge-
stolen, absoluut onjuist zijn. Even-
min is het waar, dat de heer Erd-
sieck een woning naar keuze heeft
aangeboden, subsidiair de schrifte-
lijke belofte van ontheffing van
inwoning aan hem of haar, die aan-
wijzing zou kunnen geven, welke
zouden leiden tot aanhouding van
de dader(s) en opsporing van het
ontvreemde. Dit zou de heer Erd-
sieck trouwens niet kunnen doen,
want daarover beslist in laatste
instantie niet de heer Erdsieck.

Intussen betekent deze brutale
inbraak een lelijke schadepost voor
deze bewoners van perceel Zand-
voortselaan 311, het huis) waar
enkele jaren geleden óók al eens
werd ingebroken.

GRIEP!
Mijnhardt's Grieppoedcts.Doos 50 et.

BURGERLIJKE STAND
12-18 Februari 1954.

Geboren: Willem Jan, zoon van
W. de Roode en S. Molenaar;
Theresia Maria, dochter van P. A.
Duin en M.T. C. Behrens; Marion
Helene, dochter van T.M. Harder
en A.L. Frank; Aleida, dochter van
J. G. Dalman en A. G. Geusebroek.

Getrouwd: P.E. van der Ploeg en
M.P. van Staveren.

Overleden: S. van der Schaaf, oud
57 jaar, echtg. van G.M.S.Cathmann.



Dankbetuiging
Hiermede betuigen wij onze harte-
lijke dank, in 't bijzonder aan Dr.
Robbers, voor de vele bewijzen van.
deelneming bij het overlijden van
onze geliefde man, vader, behuwd-
en grootvader

P. VAN DER SLUIJS.

Uit aller naam:
Wed. C.G. v.d. Sluijs-Felix.

Zandvoort, 18 Februari 1954.
Van Speykstraat 8.

Ned. Bijbelgenootschap
In de blijkbaar onverwarmde, en

daardoor onbehagelijke Ned. Herv.
kerk, sprak Ds. R. H. Oldeman Don-
derdag 11 Febr. op uitnodiging van
het Ned. Bijbelgenootschap over de
vondsten, in 1947 gedaan nabij
Jericho in de directe omgeving van
de Dode Zee.

Ds. A. de Ruiter, predikant der
Gereformeerde kerk, alhier, sprak
een inleidend woord, waarin hij
herinnerde aan het feit, dat dit jaar
het Ned. Bijbelgenootschap 150 jaar
zal bestaan. Zich beroepend op een
uitspraak van de Apostel Petrus:
„De Bijbel is een vast woord", liet
spreker uitkomen, dat juist in deze
tijd, waarin zoveel teleurstelling de
mens overkomt en zoveel woorden
gebroken worden, de waarde van
de Bijbel nog des te sterker spreekt,
omdat dit Goddelijk Woord nimmer
teleurstelt en nimmer wordt ge-
broken.

Ds. Oldeman verhaalde hierna
van de interessante vondsten, welke
in de omgeving van de Dode Zee
*erden gedaan, bij toeval ontdekt
in een grot door een schaapherder,
waarin, in aarden kruiken talrijke
rollen werden gevonden, die vele
boeken van de oude Profeten bleken
te bevatten, o.a. Jesaja, Habakuk
en Daniël.

De waarde van deze ontdekkingen
is wetenschappelijk zeer groot, om-
dat er .talrijke interessante bijzon-
derheden uit kunnen worden afge-
leid, de kerkelijke waarde is van-
zelfsprekend véél minder, omdat
deze handschriften, naar chemische
onderzoekingen hebben vastgesteld,
dateren van omstreeks onze jaar-
telling en dus duizend jaar jonger
dan de hoofdstukken, welke in de
Bijbel voorkomen. Het opmerke-
lijke en belangrijke schuilt hierin
vooral, dat de tekst vrijwel gelijk
bleek te zijn.

Een aantal fraaie lichtbeelden
over dit onderwerp werden door
Ds. Oldeman nog nader verklaard,
terwijl het Kerkkoor, onder leiding
van de heer H. Dees met het zingen
van enkele geestelijke liederen het
programma aanvulde.

(Moest overstaan).

WAT EEN UITKOMST!

Een l <A<A.i

En zo voordelig!

Bel 256O
P. KERKMAN's

Autobedrijven - Haltestr. 63

Gevraagd: Aankomend VERKOOP-
STER. WERKSTER voor 2 halve
dagen per week. MEISJE voor dag

of dag en nacht.

Groot en klein vinden
VANDERWERFPs

brood FIJN!

E. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
Binnenw. 15S, Tel.39872 Heemstede.
Deze week geven wij alle groenten
schoongemaakt, goed gewassen en
goed gesneden. Onze wondermachine
werkt best. Zelfs geschilde aard-
appelen kunt U bij ons krijgen.
Wij hebben nog prachtige, kleine,
schoongemaakte harde spruitjes en
voor erwtensoep prei, knol-selderie
en selderie kant en klaar. Voor
soepgroente: selderie, peterselie, prei
bloemkool en worteltjes. U betaalt
bij ons 30 cent per 100 gram, maar
dan hebt U ook wat goeds! Ook
hebben wij alle soorten diepvries-
groenten en 'fruit. Wat is dat lekker
hè en betrekkelijk niet eens zo duur.
Lekkere kleine aardappelen 15 cent
per kilo, grote aardappelen 16 cent
per kilo. Sinaasappelen 8 voor ƒ!,-.
Verder: noten, hazelnoten, aman-
delen, studentenhaver enzovoort.
Ook nog de echte Valencia-pinda's!
De gehele week nog uit het vat:
Zoute andijvie, snijbonen en sper-
siebonen. Bel 2112 en het wordt U
direct thuisgebracht, zonder prijs-
verhoging!

Administr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Tandvoortselaan 11 / - Zandvoort

TeM. 2236

Feestavond Ouden van dagen
Het Zandvoortse comité „Ouden

van dagen" bood Zaterdagavond in
theater Monopole de Zandvoortse
oudjes de eerste der jaarlijkse feest-
avonden aan. De grote zaal was ge-
heel bezet, toen de voorzitter, de
heer Joh. C. Jung Sr., met een sym-
pathiek woord de aanwezigen wei-
kom heette.

Het werd een kostelijke avond, in
een sfeer van gezelligheid en jolijt,
waarvan allen kennelijk genoten.
Dit was zeker in de eerste plaatste
danken aan de ongekunstelde en
vlotte wijze van optreden van de
conferencier, de heer Willy Rector.

De Tyroler kapel uit Haarlem, na
de pauze als boerenkapel, bracht
vooral na de pauze een stemming
van uitgelaten vrolijkheid.

Het accordeontrio The Marilini's
bleek een voortreffelijk musicerend
ensemble, keurig verzorgd en uiter-
mate beschaafd in optreden.

Tenslotte oogstte het duo „De
Vrijbuiters" met hun leutige liedjes
bij de gitaar, een welverdiend
succes. In de pauze werden de oud-
jes onthaald op koffie met gebak,
terwijl de heren een sigaartje kre-
gen gepresenteerd. De voorzitter
nam de gelegenheid waar, om in
zijn functie van voorzitter der
plaatselijke afdeling van het Ned.
Roode Kruis de jongeren in de zaal
op te wekken zich op te geven als
donor voor de bloedafname-avond,
welke op 19 Maart a.s. in hotel
Keur wordt gehouden.

Tenslotte bracht de heer Jung
aaa het eind van de avond dank
aan allen, die dit bijzonder welsla-
gen van deze feestavond hadden
bewerkstelligd, waarbij hij óók de
eigenaar van theater Monopole, de
heer T. Koper, die de zaal gratis
beschikbaar stelde, betrok.

Spreekuur burgemeester
De burgemeester van Zandvoort

is verhinderd Woensdag 24 Febr.
zijn wekelijks spreekuur te houden.

Orson Welles als
«CITIZEN KANE»
In theater Monopole zal Donderdag
25 Februari a.s. de film „Citizen
Kane" vertoond worden, met in de
titelrol Orson („Third Man") Welles,
die tevens de regie voert.

Een dynamische verfilming, die
een indringend beeld geeft van een
leven, zowel als van een samen-
leving, waarin het leven van Burger
Kane wortelde. Daarom is „Citizen
Kane" één van de belangrijkste
films die in Amerika zijn gemaakt.
Een film, die bij zijn verschijning
in Amerika grote opschudding te-
weeg bracht, omdat zij niet in de
laatste plaats, zich totaal onder-
scheidt van wat de „droomfabriek"
Hollywood normaliter produceert.

„Citizen Kane" is een levensver-
haal, doch tevens dat van de „Ame-
rican way of life" (Amerikaanse
levenswijze).

Een vereenzaamd mens, de millio-
nair Kane, sterft. Zijn laatste woord
is „rozeknopje", welk woord voor
journalisten aanleiding is tot een
onderzoek naar de betekenis hier-
van. Dit onderzoek geeft een beeld
van Carlos Foster Kane in ver-
schillende facetten. Een ontwor-
teld en ontluisterd leven, tengevolge
van een ingreep in de jeugd, waar-
door zijn leven een wending) neemt
en hem langs, wellicht andere,
wegen doet gaan. dan hij zich toen
droomde en -waarvan „rozeknopje"
de sleutel is. Geen eenvoudige! film,
al was het alleen al door de vorm
die Orson Welles gekozen heeft.

De culturele kring „'t Helm" heeft
hiermede een uitstekende keuze ge-
daan. Doch ook het voorprogramma
is met zorg samengesteld. Vertoond
zullen o.m. worden twee tekenfilms
van Bustusow, n.l. Mr. Margoo in
„Laat je verzekeren" en „Het ge-
stolen huis". Van deze bekwame
cineast deed „'t Helm" reeds ver-
tonen „Gerald Mc. Boing-Boing", in
het voorprogramma van 7 Januari
j.l. (Spook te koop). Tevens wordt
vertoond: Glamour Street, een do-
cumentaire over New York's fifth
avenue. Al met al een waardevol
filmprogramma.

Bridge-nieuws
De derde speelavond van de com-

petitie bracht weinig verandering
in de stand van de bridge-club
„Bridgen voor pleizier". In de Jan-
lijn moest fam. Snijer de 6e plaats
afstaan aan' het koppel Deukers-
Bakker. In de Piet-lijn moest farn.
Orbaan de 2e plaats afstaan aan
fam. Gebe en wist het koppel Mevr.
de Haas-Dhr. Ploegman de dames
Dirksen-Kuijters van de 5e naar de
6e plaats te verdringen. De vol-
gende week Dinsdag wordt delaat-
ste wedstrijd van deze eerste com-
petitie gespeeld.

Schaaknieuws
Voor de onderlinge competitie,

waarvan het einde inmiddels in
zicht is gekomen, werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld.

F. .de Jong-v. d. Brom afgebr.
van Keulen-Giskes 0-1
Kroon-Ë. Molenaar 1-0
Weber-W. de Jong 1-0
De afgebroken partij Janssen-

Termes Jr. werd na 3 uur spelen
voor de 2de maal afgebroken in
onbesliste stand.

A.s. Maandag zal het Ie tiental
de wedstrijd spelen tegen Hoofd-
dorp, welke 14 dagen geleden moest
worden uitgesteld. Dit zal dan de
laatste bondswedstrijd zijn.

Bijzondere
Kalfsvlees-reclame

bij SLAGERIJ BURGER
KALFSLAPPEN ƒ1,38 500 gr.
KALFSFRICANDEAU f l, 88 500 gr.
KALFSCARBONADE . .ƒ0,88 500 gr.

Rosbief
Lende
Entrecôte
Staartstuk

2.25
500 gr.

500 gr.
Varkenslappen ƒ1,98
Varkensfrican. ƒ2,10
Varkenscarb. . .ƒ1,65
Ribcarbonade ƒ1,78
Haascarbonade ƒ1,88

Doorr. R. Lappen ƒ1,65 500 gr.
Magere Lappen . .ƒ1,98 500 gr.
Fijne Rib ƒ 1,98 500 gr.

Heerlijk LAMSVLEES:
CARBONADE ƒ1,38 500 gr.
LAPPEN v.a ƒ1,48 500 gr.
BOUT ƒ1,89 500 gr.

WEEKEND-RECLAME: (
100 gr. Ham en 100 gr. gek. Worst $

Gebrs. BURGBR's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Vóór l Maart a.s. verschijnt het nieuwe officiële

ADRESBOEK van Zandvoort
(Uitgave: C. Kuyper)

Samengesteld volgens de nieuwste gegevens.
Een onmisbaar bezit voor iedere
inwoner van Zandvoort!
U kunt nog intekenen a ƒ2,— per
exemplaar. Na verschijnen bedraagt
de prijs ƒ2,50.

Boekhandel F. van Herwijnen
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2686

Salon voor schoonheidsverzorging

O»VWM\/ *jSecla.mèr
Hogeweg 42 - Telef. 2313

Gezichtsmassage - Epileren - Ontharen
Ontwratten - Verwijdering Agné.

PEDICUREN - MANICUREN - HOOGTEZON.

sedert 1866

HAARLEM - KRUISSTR. 43
TELEF.: 2 0 6 7 9 - 2 0 6 8 0

O^ciect erkend boeking ôkantoor

BROCHURE GRATIS OP AANVRAAG

desgewenst ook bezoek aan fcuft.

komt het voorjaar!

Reeds nu nieuwe voorjaarsmodellen!

Brossois Schoenhandel
Annex reparatie-inrichting. TELEF. 2106

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!

Het raadsel «Burlisto»
De telepaath-helderziende Burlisto,
die Zaterdag- en Zondagavond in
„La Mer" in de Zeestraat optreedt,
hebben wij een dezer dagen weder-
om ontmoet en een, uurtje met hem
gesproken. Hij is voor ons het even
ondoorgrondelijke raadsel gebleven.

Ondoorgrondelijk en mysterieus,
onbenaderbaar en somtijds angst-
wekkend in zijn voorspellingen en
verklaringen, die steeds de gehele
of een kern van de waarheid blijken
te bevatten. Wij weten b.v. nog héél
goed, dat Burlisto ons in Augustus
j.l. toen hij in Esplanade optrad,
voorspelde, dat de Merapi op Java
een geweldige werking zou gaan
vertonen en dat een catastrophale
uitbarsting zou komen, die Java in
tweeën zou splitsen. De Merapi was
toen een vrijwel vergeten vulkaan.
Die uitbarsting is inderdaad geko-
men; de grote ontlading moet echter
nog komen, zegt hij. Burlisto voor-
spelde de dood van Stalin; Burlisto
voorspelde nog véél méér, dat alles
kwam inderdaad, zoals hij het ge-
zegd had.

Nu heeft kortgeleden het Panora-
ma een belangrijk en uitgebreid
artikel aan deze telepaath gewijd.
Hij heeft, na enig aandringen prog-
noses gegeven voor 1954. Hij ziet
o.m. een kabinetscrisis in Engeland,
de dood van een bekend politicus
aldaar en een natuurcatastrophe. In
Amerika ziet hij nog steeds een
complot tegen het leven van presi-
dent Eisenhower; een vredelievende
oplossing inzake Triest; Molotov als
lachende derde de plaats van Ma-
lenkov innemen, moeilijkheden in
Perzië, tengevolge waarvan de Sjah
opnieuw zijn land zal verlaten;
binnenlandse oproeren en nieuwe
stakingen in Frankrijk; een uit-
barsting van de Merapi, -waardoor
een gedeelte van Java door de zee
zal worden overspoeld; Soekarno in
Indonesië zal van het politieke
toneel verdwijnen. Tenslotte zal dit
jaar de vrede nog bewaard blijven.

Burlisto staat thans in contact
met de A.V.R.O. te Hilversum.
Velen Uwer zullen hern Zondag-
avond j.l. zijn opzienbarende mede-
deling hebben horen doen, dat
Leilie Ericsonn, het vermiste Rot-
terdamse meisje, dat in Parijs haar
a.s. bruidegom in de steek liet, in
Stockholm vertoeft. De A.V.R.O.
onderzoekt de zaak en hoopt a.s.
Zondagavond te kunnen verklaren,
of het onderzoek aldaar tot resul-
taten heeft geleid.

Hoe het zij, Burlisto is een raad-
sel, voor iedereen en. het volgen van
zijn optreden is een interessante
gebeurtenis, vol mysterie en onbe-
grrjpelijkheden. Ongetwijfeld zal
zijn komst Zaterdag- en Zondag-
avond in „La Mer" vele belangstel-
lenden trekken.

Verzoek van de politie
Degenen, die Zaterdag 13-2 j.l.

met de tram van 20.35 uur uit Zand-
voort in de richting Haarlem heb-
ben gereisd, wordt door de korps-
chef van politie gevraagd zich aan
het Zandvoortse politiebureau te
vervoegen voor het geven van in-
lichtingen.

20 jaar Excelsior
De commissie van voorbereiding

deelt ons mede, dat zo goed als alle
plaatsen voor de grote herdenkings-
avond van het 20-jarig bestaan van
de Mond-accordeonvereniging „Ex-
celsipr", Zaterdagavond 27 Februari
a.s. in theater Monopole, zijn uit-
verkocht!

In "verband met de uitgebreid-
heid van het programma zal precies
om 8 uur worden aangevangen en
worden de deuren van de zaal op
dat tijdstip gesloten!

Humanistisch Verbond
Op Woensdag 24 Februari de 3de

besloten bijeenkomst in dit jaar van
de gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch verbond, zou Mevr.
A.M. Mol-van Bellen spreken over
het onderwerp: „Humanisme en
communisme". Om gezondheids-
redenen is Mevr. Mol echter ver-
hinderd, aan haar voornemen ge-
volg te geven. In haar plaats zal de
de heer E. de Jong, voorzitter van
de gemeenschap Zandvoort, dit on-
derwerp thans inleiden.

VOOR DE VROUW:
Schoonheidsverzorging

(Vervolg.)
Wil een vrouw 's morgens bij het

opstaan nog eens haar huid reinigen,
dan bestaat daartegen natuurlijk
geen enkel bezwaar, mits het maar
op de juiste wijze geschiedt. Ik zou
deze behandeling dan haast nog
liever eens opfrissen van de huid
willen noemen, waarbij de spier-
vezels in de huid hun tonus her-
krijgen en de bloedcirculatie wordt
aangezet. Dat alles is natuurlijk uit-
stekend! Maar de grondige reiniging
's avonds voor het slapen gaan, be-
hoort tot de absolute noodzakelijk-
heden. ledere vrouw, die 's avonds
slapen gaat zonder vooraf haar
huid verzorgd te hebben, richt
daarin moedwillig beschadigingen
aan, die niet na zullen laten de huid
vroegtijdig te doen verwelken. Denk
vooral niet, dat ik hierin overdrijf.
Men kan een mens doden door zijn
gehele lichaamsoppervlak met een
afsluitende laag vernis te overdek-
ken. Men kan een mens doden door
zijn huid aan een atmosfeer bloot
te stellen, die 2% cyaan waterstof-
gas bevat, terwijl hij zelf doorgaat
normale lucht in te ademen. Geen
enkele vrouw zal sterven, wan-
neer zij slapen gaat zonder haar
make-up te verwijderen en in een
slecht geventileerd slaapvertrek vol
sigarettendamp. Maar zij zal wel
door dit to doen haar gelaatshuid
een klein beetje beschadigen, en het
is tenslotte de druppel die do steen
uitholt. Denk daaraan!
(Wordt vervolgd.)

Onthoudt één ding! Voor

AiVDEKJIOOG
PARFUMERIE „H1LDERING"

Kerkstraat 23 - Telefoon 2107.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Febr.: berijdbaar
21 5.47 12.30 17.57 1.— 10.00-16.00
22 6.17 13.— 18.28 1.30 10.30-16.30
23 6.49 13.30 19.01 2.- 11.00-17.00
24 7.22 14.30 19.39 2.30 11.30-17.30
25 8.- 15.— 20.20 3.30 12.00-18.30
26 8.47 15.30 21.20 4.30 12.30-19.30
27 9.50 17.— 22.36 5.30 14.00-20.30
Samengesteld door P.v.dMyeKCzn.

Tennisclub Zandvoort
Heden ontving de T.C.Z. bericht,

dat haar statuten de Koninklijke
goedkeuring hebben verkregen.

Voorts vernemen, wij, dat ervoor
jongeren van 12 tot 16 jaar gelegen-
heid zal bestaan op Woensdagmid-
dagen van 14 tot 17 uur door een
bondstrainer in de geheimen van
de tennissport te worden ingewijd.

De kosten bedragen ƒ13.50 voor
10 Woensdagmiddagen. Er kan
slechts een beperkt aantal kinderen
worden toegelaten. Aanmeldingen
kunnen worden gericht aan de
secretaresse, mevr. de Hullu, Thor-
beckestraat 10, telefoon 2633.

HONING, nog sieeds
vitaminebron bij uitstek!
Hierin ruim gesorteerd!

KOPER's
Comestiblesbedrijf
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.

De grootste sortering!

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels. - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

100 gr. GELARD. LEVER en
100 gr. PEKELVLEES,
Dat krijgt U bij vlees a.s.
Zaterdag van SLAGER GAUS

voor 85 CENT tezamen.
Fijne Bakblocdworst ./'l,— p.
500 gram. 100 gram 25 cent.

Vraagt U eens naar onze

Kalfsrollade
(geen nuchter)

Onze Nicrkaas .. 42 et. 100 gr.
Prachtig bacon .. 65 et. 100 gr.
Rauwe Rib . . . . 60 et. 100 gr.
Blinde vinken .. 45 et. 100 gr.

SLAGER GAUS
KERKSTRAAT 14 - TEL. 2102



Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedie 41 mm.
pagina 3 of 4, 10 et p. m.m.

KolOBibreedse 54 m.rn.
pagina 3 of 4 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et p. m.m.
pagina l 40 et. p. m-in.
Lieidadigh.edv. 40Ve red.

Bij contract beiangr. kort.

GEYHAACO : M E I S J E.
n iô raar. ir; gezin met 2
kleir.e 1-iir.cïren. voor ce
c-cr.ter.curen. Mevr. Loker.-

Hssr-Hr..

TE XCO?: M O T O H C.Z.
125 c.c. Zar.cvcortselaan
20. Za.-cvoort.

TE HTJITPi GEVRAAGD :
voor de maanden Me: en of
Jurd gerr.eub. BEDDEN-
HUIS, docr echtpaar m. 2

tm=chrrv--r.g sn prijs aan
H.J. Hettir.g. Vier Keerns-
k:r.cer«i£tr.33. Amsterdam

RAS KONIJNEN
i grote en kleine soor*.enj
-Ï.P. DEKKING. Prijs ƒ!.-.
S.KÏir.'r-.&n'cerg. Kruisv.-eg 30

WONING-RUIL: Van Haar-
iem naar Zancvoort. Mooie
•.vonir.g. Adres Haarlem:
A. ce Jcode. Kyacinten-
:aar. 16 z-v. Inlichtingen

V."ed. V.", de Joode.
Stationsstraat 2.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

LET OP! LET OP!
^.Akersloot
Geert ce hoogste waarde
voor alies, wat U kvrijt

wilt zijn!
O.2.: lompen . .30 et. p. kg.
Carton 3 et. p.K.g.
Tijdschriften en

couranten 4 et. p.K.g.
Lood. geel koper en alle
ar-dere oude metalen, ba-
den, geysers enz. tegen
beursprijzen.

BELT U EVEN 2845?
VTU komen direct!

A. Akersloot
SCHELPENPLEIN 7.

Pakhuis de gehele dag
geopend.

Adverteert in dit blad

Bij sterk vooruitgaande maatschappij ^
teAmsterdarr, kunnenwordengeplaatst: ^

ENIGE TYPISTES ^
(steno niet vereist) ^

Leeftijd van 16-28 jaar. 4

Brieven aan het bureau van drt blad onder
no. 37-212.

Bekendmaking
De Kapperszaak voorheen

SCHMITZ, POEKE en SCHAAP
zal door ondergetekende worden voortgezet.
Hij hcopt door victte en coulante bediening
evenzeer het vertrouwen te mogen behouden.

Beleefd aanbevelend.

J. SCHAAP
Haltestraat 31

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT M&AKT MACHT"

Ooroeo tot een

LEDENVERGADERING
op 24 FEBRUARI 1954 in ONS HUIS
Dorpsplein. '; avonds 3 CUR.

A G E X D A :
1. Opening.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Grondverkoop aan de Nic. Bïetsïasn.
5. Sluiten overeenkomst met de ge-

meente Zandvoort aangaande de
gemeentewoningen.

6. Rcndvraag.
7. Sluiting.

Namens het bestuur.
L. VAN DIJK, secretaris

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vrijdag 19, Zondag 21 en Maandag 22 Febr. 8 uur
SUSAN HAYVTARD - DAVID VTAYNE
RORY CALHOUN" in:

WKTH A SONG
IN MY HEART

Een caivacade van de beroemdste songs
ir. de schitterende revuefilm. die reeds
millioenen ontroerde: Het verhaal van
Jane Froman in Drachtig Technicolor

Alle leeftijden.

Dinsdag 23 en Woensdag 24 Februari 8 uur
PATRICIA NEAL
- STEPHAN

TYHONE PGVTER -
HILDEGARD NEFF
McNALLY in:

Diplomatic Courier
Gebaseerd op het spionnage-vernaal ,.Si-
nister Errand" van v.-ij]en Peter Cheyney:
In Parijs, Salzburg en Triest is hij" om-
ringd door vijandelijke agenten en
vrouwen met becT.-elmende. aodelijke
charmes. Toegang 14 jaar.

Donderdag 25 Februari 8 uur
Cnder auspiciën van culturele Kring ..'l
HELM" wordt U gepresenteerd de uit-
zonderüjke creatie van ORSON WELLES

CiTBZEN KANE
Tcegang 18 jaar.

Flaatsbest/reken Donderdagochtend 11.30-12.30 u.

Zondagmiddag 21 Februari 2.30 uur
JEANNE GRAIN - DANA
DICK HAYMES in de prachtige Techni-
color:

KERMISVREUGD
Alle leeftijden.

ZATERDAG 20 Februari GERESERVEERD voor
de grote JUBILEUM - FEESTAVO-VD van ds
Zlcndaccordeon-vereniging .^XCELSIOR" ter
gelegenheid van het 20-jarig bestaan. - Plaats-
bespreken. Zaterdagochtend 11.30-12.30 UUT.

OP N HUW l M 2ANWOOR7
na zijn laatste sensationeel optreden
De grote exeptionele attractie,
's v.-erelds grootste telepaath

SNRICO

WHUSW
thans in

LA MiK
ZEESTRAAT 26 TELEF. 2196

op Zaterdag 20 en Zondag 21 Febr.
des avonds 8 uur precies.
In verband met beperkt aantal plaatsen tijdig
bespreken gewenst. Ook telefonisch: Men icordt
beleefd verzocht, uiterlijk 10 minuten VOGT de
aanvang van het optreden aanwezig te zijn-.

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.

KERKSTRAAT 22 - TELEF. 2792

VERZORGT AL UW DRUKWERK

3 of 4 maanden
(Mei-September;

gevr. voor gez, v. 4 volw. pers.
vrijstaand modern H U I S
prirna gemeubileerd, met o.a. 4
si.hamera, badk. of douche, telef.
en garage. Gelegen aan taoule-
vaid of in duinen. Br. m. inl.
onder no. 37-217 bur. v.d. blad.

Moeten LCIJ 't opnieuu.' verklaren?
't Is bekend al sedert jaren;
Waar U woont, in kasteel of krot.
Drommel brengt wolken van genot'
SigarenmagazijnDROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

GRATIS PJJDEN kunnen wij
niet. maar \vel VOORDELIG:

Telef. 2© O O
A. SCHROEDER

Dag en nacht. HOGEWEG ôOa

C. Schuiten
mandenmaker

Repareren van alle manden-
v,-erk en het matten van stoelen
Huisadres: Koningstraat 12.
Werkplaats: Swaluëstraai 21.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARlENBOSCH"
«taan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF1
Hogeweg 29 - Telef. 2464

IEDERE WOENSDAG:
Speciale
mosselenavond

Café-Rest. „DE KEOON".
G.H. v.d. Eijken.

Stationsstraat 11, Tel. 3075.

Voor de a.s.

kunt U dagelijks goederen opgeven.
Veilingmeester

P.Waterdrinker
TELEF. 2164

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.
Telef. K 2507-2033

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT
Herenstraat 4 - Telef. 2137

Voor Zandvoort, Bentveld,
Aerdenhout.

Deze week RECLAME

250 gram gesorteerde
koekjes voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.

TELEF. 2153

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobyletie,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel
A DO l PHnsesseweg 15

Tolef. 2066

JANSEN EN PIETERSE
P. En, ben jij Dinsdagavond nog

naar de gemeenteraadsvergadering
geweest. Jansen?

J. Keiaas niet. Pieterse. ik Uon
onmogelijk. Je weet. ik heb een
gro'.e familie. Er was een jarige en
daar moest ik heen.

P. Zeker wel gezellig hè?
J. Och. wat zal ik je zeggen. De

gesprekken liepen die avond o-'er
alles en nog wat. De een zei. dat
het circuit veel ~s veel geld kost. nu
weer met dat nieuv.-e wegdek en een
ander merkte op, dat je het geld.
eerst op de weg moer smeren, om
het te kunnen opvegen en een derde
verklaarde, dat" in Zandvoort het
geld aanspoelt, met de vloedstroom.
speciaal in de zomermaanden.

P. Dat is misschien mogelijk,
maar in de wintermaanden trekt de
eb-stroom het weer héél gauw mee.

J. Dan hadden ze het óók nog over
die duikboot, ze vonden dat die
hoop oud roest misschien een mee-
vailertje zou zijn voor de firma
Akersloot. En dan was er nog een.
die begon over de Zandvcortse duin-
aardappeltjes, dat die niet meer
worden gepoot en toch zo lekker
waren, dat de schillen zo makkelijk
loslieten, ilaar toen kwam de gast-
vrouw los en zei: ...Als je het over
schillen hebt. dan wil-ik verklaren,
dat ar geen. heerlijker SCHILLEX
bestaan dan de S C H I L L E N van
HAMERS. Kcstverlorenstraat noM.
Mijn vrouw, die dat al zo lang weet.
wist zelfs de prijs uit haar hoofd:
ƒ5.90 p. liter en 60 ei. per deciliter.

P. "t Is maar jammer, dat die
zaak van Hamers zo ver is.

J. Och. wat je vér haalt is lekker:
Dat spreekwoord bestaat niet voor
niets, "maar

Wilt U bij Hamers kopen,
behoeft V niet ver te lopen,
Bel op twee-acht-vijj-zes,
dan komt Hamers met- de fles!

Hetzij ..DTJCAAT" (oude jenever)
ƒ7.15. ..HUIFKAR" (jonge Jenever)
r'6.40 per liter of ADVOCAAT ƒ3,95
per fles. (Adv.)

Oefening Staalt Spieren
Op de vergadering van de com-

missie. die de voorbereiding voor
onze feestavond van 6 Maart regelt,
bleek, dat verschillende leden van
16 jaar en ouder het benodigde for-
rnulier nog niet ingevuld hadden
ingezonden. Aannemende, dat, door
welke omstandigheden dan ook, tot
nu toe verzuimd werd voor terug-
zending aan de heer C. Schaap zorg
te örageE, heeft de commissie ge-
meend. de inleveringsdatura tot 22
Februari te moeten verlengen.

Gelijk bekend, vindt de jaarver-
gadering van de Kennemer Turn-
kring op Zaterdag 20 Februari a.s.
des avonds om 7 uur in gebouw
..Decendance" te • Haarlem plaats.
Behalve de behandeling van de ge-
bruikelijke jaarverslagen, vermeldt
de sgenda tevens de in. te dienen
voorstellen voor de bondscontribu-
tiewijziging. een nadere bespreking
over het dames-jeugd-keurcorps en
een toelichting op de plannen voor
de ccenluchtuitvoering ie Zandvoort.

Zoals reeds cp de lessen mede-
gedeeld, vertrekken de afgevaar-
digden van onze vereniging met de
tram van 6.35 uur uit Zandvoort.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Ee stagnatie in het afwerken van

het voetbalprogramma duurde ook
het afgelopen weekend voort. Alle
wedstrijden werden wegens onbe-
speelbaarheid der velden afgelast.

Hetzelfde programma blijft echter
geldig voor a.s. Zaterdag en Zondag.

Mocht dit doorgaan, dan speelt
Zandv.meeuwen l dus thuis tegen
Wilhelmus uit Voorburg.

KJ.C. Noord
Op de 11 Febr. j.l. gehouden club-

avond is na een zeer gezellige speel-
avond in de 2e ronde van deze
maand de volgende stand bekend
gemaakt: 1. J. Molenaar; 2. H. Bol;
3. P. Kerkman; 4. Alb. Zwemmer.
Dce U best, heren, deze stand tot
het eind van de maand zo te houden.

Kienavond
Op Woensdag 24 Febr. zal in het

R.K. jeugdhuis aan de Sparrenlaan
te Bentveld een kienavond worden
gehouden ten bate van het jeugd-
\verk. De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door het ensemble „The
Rhythm four". De avond begint om
3 uur en iedereen is welkom.

KJ.C. Zandvoort
Vrijdag jj. speelde K.J.C. Zandvoort
a tegen Stormvogels uit IJmuiden.
Zandvoort won met 22442 punten en
9 marsen tegen Stormvogels 20705
punten en 9 marsen.

Dinsdag j.l. speelde K.J".C. Zand-
voort de 3e ronde voor het club-
kampioenschap. Er kwam weer een
hele verandering. D. Visser ging
van de ie naar de 3e plaats, zodat
E. Keur no. l werd; 2. P. Valk;
3. G. Meijer: 4. oud-kampioen Jac.
Versteege.
Woensdag jj. speelde K.J.C. Zand-
voortmeeuwen tegen K.J.C. G. E.
uit Zaandam. Zandvjneeuwen won
met 21286 punt. 6n 1 marsen tegen
19164 punten en 9 marsen.

Vrijdag a.s. 20. James K.J.C. Kla-
verbloem uit Bloemendaal tegen 10
dames Noord en 10 heren van de
b-ploeg van K.J.C. Zandvoort.

Zaterdag: K.J.O. Vriendenkring
uit Zandvoort tegen K.J.C. Harten-
aas uit Haarlem.

Zandvoortse Bridgeclub
In de laatste wedstrijd van de

rweede competitie van de Zandv.
Bridgeclub, behield in de A-lijn het
koppel Hr. Fabel-Sjouwerman zijn
voorsprong en eindigde op de eerste
plaats met 342.60V», derhalve met
een gemiddelde van 57.10 "/o per
wedstrijd! De faro. Vulsma eindigde
op de tweede plaats met 316.30% en
de fam. v. Eckelt op de 3e plaats
met Sll.m». Da koppels Hr. Brug-
man-Elzinga en fam. Berrier wisten
hun positie niet te verbeteren en
verhuizen naar de B-lijn. Hun
plaatsen zullen nu Ingenomen wor-
den door de koppels Dames Fabel-
Polak (325.77° 't) en Dames v. Darte-
len-Penaat (323.38%). Op de derde
plaats legde het Dameskoppel Bros-
sois-Hagen met 317.77»'"» beslag.

In de B-lijn degraderen de kop-
pels Kappelhof, Baarde en Schulze.

In dë"C-lij_a werd hevig gestre-
den om de drie eerste plaatsen. De
fam. Kerkman werd hiervan de
dupe. daar hef 1.44°/o ouder de fam.
Spoelder bleef, die door dit resul-
taat met de koppels Dames Heidoorn
Versteege (334,69%) en Dames Nbt-
terman-Stor (SSO^Vs) naar de B-
lijn promoveert.

* * •
In de strijd om de Visser-beker

verloor de Zandv. Bridgeclub Don-
oerdagavond in een thuiswedstrijd
met 89-107 van de Bloemendaalse
Bridgeclub.

Vrijdagavond wist het eerste viertal
van de Zandv. Bridgeclub met 48-3-ï
te 'winnen van Haarlem N.B.B. 6,
daarmede op de rweede plaats ein-
digende. Ook Zandvoort 4 boekte
een 48-40 overwinning op Haarlem-
Noord.

* * *
Tijdens een bridgedrive voor het

Joods Nationale Fonds te Haarlem
wisten vier koppels van de Zandv.
Bridgeclub met tweede prijzen huis-
waarts te keren. Het waren de faro.
Kerkman, Van Eckelt. Paardebek
en het koppel Kotterman-Stor.

«Op hoop van zegen»
De toneelvereniging „Op hoop van

zegen'' heeft in studie genomen het
toneelspel ,.Singapore-hotel". De
uitvoeringen zullen op 14 en 15 April
in theater Monopole plaats hebben,
Men zal rnet dit werk tevens deel-
nemen aan de wedstrijd, uitgeschre-
ven door de Nederlandse Amateur-
toneel-unie (N.A.T.U.), waarin vorig
jaar met „In de nacht van de 16e
Januari" een 4e prijs werd behaald.

Carnavals-avond 't Voetlicht
De K.K. toneelvereniging „'t Voet-
licht'' houdt een grote Carnavals-
avond op Zondag 28 Februari in het
Patronaatsgebouw. De verkiezing
van Prins Lol l, zal aldaar plaats
hebben met groot ceremonieel. Rids
van der Zee, de jeugdige goochelaar,
die optrad voor het Koninklijk Huis
in Soestdijk, waarover wij enkele
weken geleden schreven, zal om-
streeks IQ uur tijdens het Carnaval
optreden.

Tafeltennis
Het tafeltennisteam van de Zandv,

Politie Sportvereniging wist dezer
dagen een 7-3 overwinning op Co-
lumbia 2 te behalen. Z.P.S.V. bezet
nog steeds de eerste plaats en maakt
een goede kans op promotie.

Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dam
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactement.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
len 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Perma-
nent, compleet ƒ6,—.

UNION met J.L.O.-motor
Het pronkjuweel onder de bromfietsen! Wereldberoemd. Sierlijk,
Snel. Solide. Sterk. Prijs ƒ566,— compleet. Uit voorraad leverbaar.
Enige handelaar ter plaatse voor rijwielen met hulpmotor.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TEL. 2323. Ziet onze etalage!
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Straatverlichting
Vele inwoners klagen nog steeds

sieen en been over de slechte straat-
verlichting. En ze hebben gelijk,
deZÉ 'Klagers, want de verlichting in
Zandvoort van straten en pleinenis
abominabel slecht. Speciaal des
nachts is Zandvoort een vrgwel ver-
duisterd dorp, dan gaan in de -meeste
straten de lantaarns cm en om
branden en zijn grote stukken on-
-verlicht. Behalve op de Boulevard,
•waar de nieuwe verlichting in volle
glorie branden blijft en een zee van
Zicht bestaat.

Wie 's avcnds in een vliegtuig
over ons dorp koersr, beleeft de
sensatie van een helle lichtstreep
langs de kust — dat zijn- onze Boule-
•VCT&S — maar verder niets meer.
Verder een rotoa! •verduisterd dorp!
Wij vinden da-t gezicht cp die eer-
lichte Boulevards prachtig, maar
we hebben er zo weinig aan, Kant
de meeste mensen- urenen nog altijd
in het dcrpscentrum, hetgeen weer
niet wïl zeggen, dat we de Boule-
•vard-bewoners hun unieke verlich-
tlng misgunnen. Maar vergelijkt U
deze toestand, om maar eens iets te
noemen, b.v. met de Brederode-
straat, met de Zandvoortselaan, met
het dcrpscentrum enz., dan komen
de bew'c-ners daar er wel héél erg
bekaaid af. We horen, nu al twee
jaar lang praten over verbetering
•aan onze straatverlichting. Onze
raadsleden hebben een. paar jaar
geleden al reeds een nieuwe proej-
•verlichting gadegeslagen en -waren
er enthousiast over. Op de begroting
1954 werd een post hiervoor uitge-
trc-Kken, doch alles blijft maar, zcals
hei tot nu toe is en we horen maar
niets. Zou er nog verandering komen
•vóór 't komende seizoen? Wij hopen
het van harte, want de klagers heb-
ben gelijk, groot gelijk'.

Vrij baden en zwemmen
Het besluit van het „Strandschap

Zandvocrt", dat het komende sei-
zoen langs het gehele strand debe-
zoekers vrij kunnen baden en
zwemmen, zal ongetwijfeld alom in
den lande en óók in het buitenland
met vreugde worden begroet. Het
lag wel enigszins in de hand, dat
dit ingrijpend besluit zou worden
genomen, want na de soepele toe-
passing in het vorig jaar van het
neg altijd geldend verbod voor het
centrale strandgedeelte, was te ver-
wachten, dat men hiertoe t.z.t. wel
zou overgaan. Een ingrijpend besluit
•mag dit zéér zeker genoemd worden,
•want sinds 1920 heeft een dergelijke
toestand van vrij baden en zwem-
•men zich aan ons strand niet meer
voorgedaan. Of er echter alleen
•maar reden tot juichen kan bestaan,
•menen wij momenteel te moeten
betwijfelen. Het is onze vaste over-
tuiging, dat deze maatregel geiden
bleef uitsluitend uit veiligheids-

CVervolg: 2» kolom onderaan)

„WURF-PRAJET"

WULCUM-v. d. WURFF:

•Met vrij zwemme en baeje-
Is veiligheid naer de haeje.

Waarom een reddingsbrigade?
De Zandvoortse reddingsbrigade

'organiseerde Vrijdagavond in hctel
Keur een bijeenkomst, waar de heer
P. vac der Mrje. lid van het bonds-
testuur voorzitter van de contact-
commissie der kustbrigades en
hoofd van de Zandvoortse Icust-
wacht. een lezing met lichtbeelden
Meld ever het onderwerp: ..Waarom
een reddingsbrigade?"

In zijn openingswoord deelde de
voorzitter van de Zandv. Reddings-
fcrigade. de heer J. G. Bisenberger
mede. dat binnenkort in Zandvoort
voor de brigade-leden een alarm-
systeem zal worden ingevoerd,
waardeer het mogelijk zal zijn. in
korte tijd telefonisch — indien nodig
— de leden der brigade bijeen te
roepen. Voorts zullen de aan de bri-
gade behorende vletten worden her-
steld en voer het a.s. seizoen alle
vier wederom geheel gereed zijn.
Eeslcten werd voorts in het komen-
de seizoen, voor die leden, welke het
diploma bezitten, bij optreden het
dragen van een oranje-cap verplicht
te stellen, terwijl tenslotte zal wor-
den overgegaan tot de ingebruikstel-
ling van een tweetal seinborden.
bestemd voor de reddingsposien in
Noord en Zuid.

In. zijn inleiding, die op de mede-
delingen van de voorzitter volgde,
toonde 'de heer P. van der Mrje
\vederom een verbazingwekkende
kennis van zaken ever alles, v.-at
met het reddïngswezen te maken
heeft. Op prettige en onderhoudende
wijze ging hij ontstaan en cntwik-
keling der brigades na en wees er
o.m. op, dat het grootste deel van
de aard/> >-edekt is met water; voorts
dat nog steeds alleen al in ons land.
met zijn geperfectionneerde red-
dingsdiensten. jaarlijks tcch nog
5 a 600 mensen dcor verdrinking de
dood vinden.

Wanneer iemand zwemmen kan.
heeft hij echter daardoor nog lang
niet zichzelf en anderen veilig ge-
steld. Daarvoor is reddend zwemmen
vereist, hetgeen een grote kunst is.
Wijlen de heer H. I.Ieijerink te
Haarlem gaf hieraan de grote stoot,
hetgeen tot gevolg had. dat in
Haarlem in 1913 de eerste brigade
werd opgericht. Doch ook teen was
de eerste tijd van reddend zwem-
rnen nog geen sprake en vele red-

overwegingen voor het publiek. In
drie jaar tijds heeft Zandvoort geen
enkel verdrinkingsgeval meer ge-
kend, waar men terecht trots op
mag zijn, doch de vraag is zeker ge-
wettigd, of dit nu zo blijven zal.
Speciaal voor onze buitenïanders,
die de zee voor onze kusten zo wei-
nig kennen en zich enthousiast te
water zullen begeven, onbekend met
de gevaren, die hen kunnen, bedrei-
gen, houden wij ons hart vast. We
mogen tenslotte niet vergeten, dat
nergens de zee zó gevaarlijk is, als
voor onze Hollandse kust, dat is in
ons land algemeen bekend. Stro-
mingen en b ankvormingen zijn daar
de oorzaak van. Daarom zal een
nauwlettend toezicht geboden blij-
ven en het verheugt ons, dat het
Strandschap dit óók inziet, omdat
men de Zandvoortse Reddingsbriga-
de wil verzoeken, nog een derde
cbservatiepcst in te richten, welke
vermoedelijk in de Rotonde zal wor-
den gevestigd. De aanschaffing van
een vlet zal dus extra nodig zijn.
Daarnaast is dit besluit van het
hoogste belang voor onze bad-
inrichtingen. Zal het publiek het
veilig en onder toezicht baden in
zulk een inrichting prefereren bo-
ven het vrij in zee ronddartelen ?
Persoonlijk menen wij van wel. doch
dit zal nog moeten blijken. Wij
hopen slechts, dat deze maatregel
geen concurrentie zal betekenen
voor de bestaande bad-inrichtingen,
temeer niet, omdat dit van grote
invloed zou zijn op de — nog altijd
verwachte — herrijzenis van ons
Zuiderbad. En hoe zal het gaan met
de „aan- en uitkleedmogelijkheden"
6p het strand ? Zullen a l onze
strand-exploitanten nu verkleed-
cabines gaan aanschaffen? Het zijn
aüemaal vragen, die eerst beant-
wcord moeten zijr., vóór de genomen
maatregel, die enorme risico's mee-
brengt, in alle opzichten kan wor-
den toegejuicht. Het komend seizoen
zal daarop dit antwoord brengen.
Intussen verdient ons Strandschap
een'woord van hulde, voor de durf
en reaüteitscin, welke men aan de
dag leg!.

ders verdronken bij hun reddings-
pcgingen. Bovendien stierven na
een redding nog vele slachtoffers
ven het water, omdat E.H.B.C. nog
niet of gebrekkig werd tcegepast.
E e eerste hulpmiddelen Cpl.m. 50
jaar geleden) waren de boeien,
daarna volgden de zwemvesten, in
het begin ..schavanders" gencemd.

Doch alles ging de eerste tijd nog
ongeorganiseerd en uiterst gecrek-
kig. Langzaam aan Icwam er enige
lijn. want na Haarlem volgde op-
richting van brigades in Amster-
dam en Utrecht en nadat óók andere
plaatsen waren gevolgd, zocht men
onderling contact en werd in 1917
de Xed. bond tot het redden van
drenkelingen opgericht. Van jaar
tot jaar groeide daarna de organisa-
tie en paste zich aan aan de tijd.
Ieder nieuw ongeval bracht en
brengt nog steeds nieuwe lering.
Daarvan wordt thans telkens een
uitgebreid rapport opgemaakt, zo-
dat er nu véél bekend wordt, wat
viceger onbekend was. Een vol-
gende generatie zal wellicht lachen
cm de reddingsmethcdes van nu.
omdat nog steeds naar verdere ver-
volmaking wordt gestreefd.

Zo heeft het sprekers persoonlijke
aandacht getrokken, dat algemeen
beweerd wordt, dat de zee het ge-
vaarlijkst is, als er Oostenwind is
en vallend water, doch de rapporten
leren, dat de meeste verdrinkings-
gevallen voorkomen bij andere wind
en opkcrtiend t i j . Daarom blijft voor
elk brigadelid nauwkeurige obser-
vatie een. eerste eis'.

Uitvoerig gaat spreker hierna in
cp het ontstaan van de kustbrigades.
waarvan de eerste werd opgericht
in Noord wij K. in 1920. daarna volgde
Schever.ingen. terwijl in 1921 Zand-
vcott een eigen brigade kreeg.

Na te hebben uiteengezet, hoe
zich deze brigades ontwikkelden tot
een cók aan de. kust thans onmis-
bare instelling, stelt spreker ten-
slotte vast. dat het ..Waarom een
reddingsbrigade" niet moeilijk te
beantwoorden valt. want wanneer
door alle moeite, alle inspanning en
slle zcrg. ook slechts maar één men-
senleven zcu kunnen worden gered,
dan nóg zcu dit prachtig menslie-
ver-d werk niet tevergeefs zijn ge-
•w. eest.

Met een boeiende serie lantaarn-
plaatjes, verschillende episodes uit
het leven der Zandvoortse reddïngs-
brigade tonend, werd deze interes-
sante en leerzame avond besloten,
waarvoor de voorzitter, de spreker
na afloop hartelijk dank bracht.

Bad- en zwemverbod opgeheven
Het bestuur van het Strandschap

Zandvoort heeft na langdurig be-
raad besloten uit de ..Verc-rdenings-
maatregelen" te schrappen de bepa-
ling. welke verbiedt om nabij het
CfenLi-ale slrandgedcelie Ia .zee te
baden of te zwemmen. Deze maat-
regel vormt a.h.w. het sluitstuk in
de evolutionaire ontwikkeling van
het bad- en strandltven.

In 1920 was in de algemene politie-
vercrdening van Zandvocrt de be-
paling opgenomen, dat het. buiten
de tadinrichtingen. verboden was.
voor personen boven de leeftijd van
16 jaren om ..pootje te taden".

Eerst in 1932 werd. na veel aan-
drang van de zijde van het publiek,
het z.g. zonnebaden, op de terreinen
der badimichtingen getolereerd, na-
clai de politie dit reeds vanaf 1928
oogluikend had toegelaten.

In de jaren daarop volgend nam
het kamperen op het strand zo'n
omvang, dat allengs voor het z.g.
vrije strand het baden en zwemmen
in zee, alsmede het zich in badcos-
tuum vertonen, werd toegelaten.

Toen in 1947 het Strandschap werd
opgericht en de verordenende be-
vctgdheid voor het strand en de
kuststrook aan het bestuur van dit
publiekrechtelijk lichaam werd op-
gediagen. was het dus zelfs verbo-
den om op het centrale strandge-
deelte in badcostuum cf zwembroek
te vertoeven.

In 1948 werd dit verbod door het
strandschap ingetrokken en de se-
<?ert dien opgedane ervaringen heb-
ben aangetoond, dat dit een goed
besluit is geweest. Ere bezoekers van
het strand hebben de hun toege-
stane grotere vrijheid zeer gewaar-
deerd en de gedragingen van het
publiek hebben nimmer tot klach-
ten aanleiding gegeven.

Uiteraard oefent de zee op de in
bad- of zonnebadcostuum geklede
strandbezoekers een groto aantrek-
kingskracht uit. Het verbod cm nabij
het centrale strandgedeelte in zee te
baden of te zwemmen werd dan ook
door een grote categorie strandbe-
zoekers als een hinderlijke beper-
king in hun bewegingsvrijheid ge-
voeld. Deze. door het Strandschap
uit 'n oogpunt van openbare veilig-
heid vastgestelde verbodsbepaling,
werd herhaaldelijk overtreden en de
politie stond op dagen, waarop hot
strand een enorm bezoek te ver-
werken kreeg, voor een schier ho-
peloze taak.

Aanvankelijk werd de bepaling
streng gehandhaafd en het aantal
processen-verbaal, ter zake van
cvei treding van de verbodsbepaling
liep jaarlijks op tot pl.m. 500. Waar
de ratio van het voorschrift voorde
strandbezoekers niet duidelijk was,
vormde deze gang van zaken een
verstorend element in de strand-
sfeer. Hier kwam bij, dat het open-
taar ministerie bij het kantonge-
iccht en de kantonrechter niet ten
volle overtuigd waren van de juri-
dische verbindbaarheid van de be-
wuste bepaling. Immers, wat voor
het eno strandgedeelto werd tcege-

staan. werd voor het andere veibo-
den. Eeze opvatting van de reehter-
Irjke macht uitte zich in veroorde-
ling van de overtreders tot een mi-
nirr.ale geldboete.
A}len£s ^ing de politie bij cle hsnd-

having van het zwemverbod soepe-
ler te werk en in het seizoen 1953
werden alléén diegenen geverbali-
setrd. die eigen cf anderer veilig-
heid opzettelijk in gevaar brachten.

H et bestuur van het Strandschap is
d£n ook na ampele overweging tot
de conclusie gekomen, dat thans het
moment is aangebroken om de ver-
cidtnir.g - ordemaatregelen aan te
passen aan de toestand, zcals deze
zich sinds 1948 geleidelijk heeft cnt-
wikkeld. Het toelaten van het taden
en j-v/emmen in zee bij het centrale
strandgedeelte maakt echter het ne-
men van bepaalde veiligheidsmaat-
regelen nodig. Met het bestuur van
de Zandvoortse Reddingsbrigade is
contact opgenomen, opdat deze —
evenals op het noordelijke en zuide-
lijke vrije strand — ock een red-
dingspcst zal inrichten op het cen-
trale strandgedeelte; gedacht wcrdt
aar. een lokaal van de Rotonde. Om-
trent andere veiligheidsmaatregelen
zal overleg met de betrokken ge-
meentelijke instanties worden ge-
pleerd. mededelingen ter zake zullen
neg worden bekend gemaakt.

Het bestuur van het Strandschap
nam de bovengenoemde maatregel
in het vertrouwen, dat het publiek
ock van deze verdere vergroting van
Lijn bewegingsvrijheid aan de Zand-
vocrtse kust een gepast gebruik zal
maken. Mochten onverhoopt onge-
wenste toestanden cntstaan. dan
?ou het bestuur op zijn besluit moe-
ten terugkomen.

De aandacht wordt erop geves-
ligd, dat het opheffen- van 't zwem-
verbod niet betekent, dat het baden
en zwemmen nabij het centrale
slrandgedeelte geen gevaren ople-
vert. Deze zijn gelijk aan die wc-lke
zich overal elders bij het baden en
zwtmmen in zee voordoen. De ba-
ders en zwemmers gaan uiteraard
cp e'gen risico in zee. Men be-
liachte dus, waar men zich pok in
?te begeeft, de nodige voorzichng-
heid. Alleen bij het gebruik maken
van een badinrichting kan men ver-
ïtkcrrl zijn van een permanent toe-
zicht en bewaking door deskundig
en ervaren personeel.

Accordeonver. «Zandvoort»
Zateidag 27 Februari geeft de

acccrdeonver. „Zandvcort" haar
twee-de uitvoering in dit seizoen in
theater Monopole, onder leiding van
hpar directeur, de heer Jan Davids.
Na afwerking van het concert, raï
een cabaietgeztlschap optreden,
waaraan o.a. wordt medegewerkt
door André Mcurs en lonny Huur-
dcman. „The MoonliRht Screnaders"
zullen daarna het bal verzorgen.

Er zijn voor deze avond, die we-
dtrom een aantrekkelijk en -muzi-
kaal gebeuren zal blijken te zijn,
nog kaarten verkrijgbaar.

CONTACT
Door winder, gedragen

hoor ik. de k'.anken
van verre stemmen

zo heel nabij.
Voor 't grote wonder

wil ik nu danken
de diepste vreugde

bracht het aan mij.

Vit wijde verten
komen gedachten

in enk'lc woorden
sober ge-uit.

Zo komt in 't leven
het onverwachte

cis eer. verstaanbaar
liefelijk geluid.

Ria Draak-Croenveld.

Zandvoortse folklore
Opnieuw heeft de buurtvereni-

cing ..Ee VTurf' Zandvocrts historie
dc-sn hei leven tijdens de feestavond
lor-cerdag ;.!. ir. gebouw ..Zomer-
!us:". -.-. =£--oer grcte belangstelling
ce=:er-.c. In de eerste plaats dcor
de cs-jssr:e. die ce heer P. van der
M:;"e. et ei van ce afd. bevolking,
nie-d over ..Oud Zandvoort".

Vervcigens dcor de opvoering van
een twes-acter. geschreven door
Mei. Bep Bakels. die cp vlotte
er: verantwoorde wijze enkele epi-
sodes bracht uit het leven van de
Zandvcoitse vissersbevclking. om-'
s:ieex;s ten eeuw geleden. Het was
een kostelijke ervaring dit Zand-
vcort van een eeuw geleden op het
lcr.ee! te zien herleven, cp een
v.ijze. die grote bewondering wekt.

De buurtvereniging ..De Wurf"
verricht belangrijk en verantwoord
folkloristisch werk. dat aller be-
langstelling verdient en daarom
zeker waard is. in bredere kring
te werden uitgedragen.

Een gezellig dansje o.l.v. H. Hil-
dering besloot deze buitengewoon
geslaagde feestavond.

Bloedtransfusiedienst
Nederlandse Roode kruis

Een dezer dagen zal huis aan huis
een folder worden bezorgd van de
tloedtrar.sfusiedienst. Hieraan is
een aanmeldingsformulier gehecht,
en "r.s: bestuur van de ald. Zand-
voc:t van het Ned. Rcode Kruis
hocpt. dat iedere gezonde Zand-
vocr'.se ingezetene dit aanmeldings-
iorrr.ulier zal inzenden aan het
csaiop vermeide adres. Helpt het
Rccde Kruis asn tloed. opdat dit op
7:-n beurt ce zieken en zwakken
kan helpen weer gezond te worden!

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Febr.: berijdbaar
28 11.20 18.30 -. .- 4.30-9.30
Maart
1 0.14 7.30 12.50 20.00 4.30-11.00
2 1.27 8.30 13.50 21.00 5.30-12.00
3 2.17 9.30 14.36 21.30 6.30-12.30
4 3.03 10.00 15.17 22.30 7.00-13.30
5 3.42 10.30 15.54 23.00 7.30-14.00
6 4.20 11.30 16.33 23.30 8.30-14.30

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

RIJWIELEN
Fongers ƒ139,75; Locomotief ƒ141
Locomotief Sport ƒ162,25.
Rudge met 3 versnellingsnaaf.

Uit voorraad leverbaar.
Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

Waarom?
Liet Jansen zijn snor staan ?

Zie pagina 4.

Prijsvraag
De commissie Zandvoortse

Middcnstandsbelangen brengt
nog even in herinnering, dat
onherroepelijk l Maart de
sluitingsdatum is voor het
insturen van een passende
naam ?Joor de komende grote
show in Hotel Bouvjes. Reeds
méér dan 100 inzendingen
werden ontvangen! De prijs-
winnaar die f25,— ontvangt,
wordt volgende weck in dit
blad bekend gemaakt. Inzen-
dingen aan de heer A.F.Heuft,
Zcmduoortselaaa 11~.



En@rme vraag naar IVOROL - tandpasta!
:. — ~~^= Dat doet de Goede kwaliteit.

JubiSeumavond „Excelsior
Zaterdagavond heeft de mond-

accordeonvereniging „Excelsior", die
in theater Monopole een feestavond
organiseerde ter gelegenheid van
haar 20 jarig bestaan, ervaren, dat
de belangstelling in Zandvoort voor
deze populaire vereniging, van een
zéér grote omvang is. Verscheidene
personen moesten wegens plaats-
gebrek teleurgesteld huiswaarts ke-
ren en uit alle lagen der bevolking
ontving de jubilerende vereniging
een grootse huldiging.

De voorzitter, de heer J. Spierieus,
vroeg na een kort openingswoord
aandacht voor de ere-vcorzitter der
vereniging, de heer C.A. Groos, die
de aanwezigen welkom heette, in-
zonderheid burgemeester Mr. H. M.
van Fenema, die hij namens „Ex-
celsior" van harte gelukwenste met
zijn herbenoeming tot burgemeester
van Zandvcort, hetgeen een. spontaan
applaus tengevolge had. Vervolgens
verwelkomde de heer Groos de. ge-
mcente secretaris, de heer W, M. B.
Bosman, de wethouder van onder-
wijs, de heer A. Kerkman, de tal-
rijke raadsleden en de leden van
het bondsbestuur. Spr. memoreerde,
dat de jubilerende vereniging in
haar 20-jarig bestaan onder leiding
van directeur A. Paap belangrijk
werk verrichtte, niet alleen op mu-
zikaal gebied, doch óók voor het
jeugdwerk. Het onbenullige mond-
orgeltje werd mondaccordeon en
door de nog steeds verder gaande
vervolmaking, een muziekinstru-
ment van betekenis. Bovendien
wordt door Excelsior in Zandvoort
belangrijk jeugdwerk verricht, het-
geen zelfs de belangstelling geniet
van het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen. Spr.
wekt aan het slot van zijn enthousi-
ast betoog de ouders op, hun klnde-
ren te laten toetreden tot de jeugd-
afdeling, omdat Excelsior voor de
toekomst nog grote plannen heeft en
op haar 25-jarig jubileum zo groot
mogelijk acte de prêsence wil geven.

Mr. A. Merens introduceert hier-
na, namens de commissie van ont-
vangst de diverse sprekers.

In sympathieke bewoordingen
feliciteert allereerst de bondsvoor-
zitter, de heer H. Versloot uit Hil-
versurn, Excelsior met haar 20-jarig
jublieum. Wijst op de belangrijke
plaats, die men in de loop der 20
jaren onder de landelijke verenigin-
gen ging innemen, opklimmend
naar- de tcp-klasso on in de- aller-
hoogste afdeling op het hoogste aan-
tal punten van het gehele concours,
tijdens het laatste concours in Rot-
terdam, beslag leggend. Spr. dringt
bij de aanwezigen aan op toetreding
tot donateur of donatrice, mede ten
bate van het instrumentenfonds en
overhandigt als eerste storting in
dit fonds de voorzitter van Excel-
sior namens de bond een enveloppe
met inhoud.

De heer C. Koper wenst geluk na-
mens de accordeonvereniging Zand-
voort. Schetst ontstaan en ontwik-
keling der verenigingen, die oor-
spronkelijk samen optrokken, totdat
na 16 jaar zelfstandige verenigingen
ontstonden en schenkt een fraaie
bloemenmand. De dirigent, de heer
A. Paap, met wie beide verenigin-
gen 16 jaar lang als één vereniging
optraden, schenkt spreker om zijn
kundige en prettige leiding even-
eens een cadeau.

Namens de speeltuinvereniging
„Kindervreugd", die nauw met Ex-
celsior samenwerkt, schonk de heer
A. Kluwen een houten mondorgel
van grote afmeting, waarvan de ton-
gen bestonden uit muntbiljetten ten
bate van het instrumentenfcnds. Het
originele geschenk verwierf vanzelf -
sprekend grote bijval.

Tenslotte sprak namens de cul-
turele kring „'t Helm", de heer C.
Wijnbeek, die wees op de gezamen-
Irjke basis, waarop beide verenigin-
gen zich, ondanks de grote verschil-
len in uitwerking, bewegen, n.l, de
opbouw van het culturele leven en
na te hebben verklaard, dat het
mondorgel bezig is, de plaats te
krijgen, die het verdient, een. groot
pak sigaretten schonk.

Nadat de heer Merens de sprekers
namens Excelsior had bedankt, hul-
digde de ere-voorzitter, de heer
Groos, de directeur, de heer A.Paap,
voor de wijze waarop hij in de af-
gclopen 20 jaar de vereniging tot
grote bloc'i had gebracht en schonk
hem namens de vereniging een
draagmedaille met inscriptie, ver-
gezeld van een fraaie bloemen-
hulde. Eenzelfde huldiging onder-
gingen de drie oprichters der ver-

»r
eniging, thans bestuurslid, de heren
A. van Duijn, W. Koper en V.v.Zeijl.

.Een sympathiek gebaar was hier-
na de posthume huldiging van de
inmiddels overleden Anne Zijlstra,
wiens moeder, voer het belangrijke
werk dat haar zoon in dienst der
vereniging verrichtte, op het toneel
werd geroepen en een fraai boucjuet
bloemen ontving.

Het blinde lid der vereniging, de
heer J. Boers, werd als één der
meest getrouwe en actieve leden,
die kans zag, alleen méér dan 2500
loten te verkopen, hiervoor op har-
lelijke wijze docr het lid van de
feestcommissie, de heer A. Drom-
mel gehuldigd, die hem namens de
vei eniging een horloge voor blinden
schonk. Het jongste lid, Truusje van
Duijn, ,die tweede werd in de ver-
koop van loten, ontving hiervoor
een schrijfmap met toebehoren.

Na deze huldigingen, die een groot
deel van de avond in beslag namen,
kon een aanvang werden gemaakt
met de verdere afwerking van het
programma.

Excelsior trad op met muziek van
1934 tot 1954 en liet in dit program-
ma de gemaakte vorderingen dui-
delijk uitkomen. Wij hoorden nog
nimmer de vereniging op een derge-
lijk enthousiaste en muzikale wijze.
Een voorbeeldig gespeelde „Droom-
beeldenwals" van A. Gerritsen (2e
afdeling) werd gevolgd door de pit-
tig gespeelde wals „Lucretia Borgia"
(afd. Uitmuntendheid). Het mooiste
resultaat bereikte men echter in
„Espana" van Waldteufel, (ere-afd.),
waarin de mogelijkheden, die het
mondcrgelspel tegenwoordig biedt
ten volle tct hun recht kwamen,
terwijl het optreden besloten werd
met het hoge eisen stellende „Doorn-
rcosjes bruidsvaart", waarmede men

op het laatste concours in Rotter -
dam in de super-ere-afdeling het
hoogste aantal punten van het ge-
helo concours behaalde.

De door de heer B. Balledux te
Zandvoorl gecomponeerde mars
„Sandevoerde" werd door de com-
ponist aan de jubilerende vereni-
ging aangeboden, bewerkt door de
heer 3.3. Wildschut, directeur van
de Zandvoortse muziekkapel. Excel-
sior gaf er deze avond een eerste
uitvoering van en deed het op bui-
tengewoon knappe wijze. Met deze
pittige mars werd een waardevol
werk aan het repertoire van Excel-
sicr toegevoegd.

Het was reeds ruim half een
's nachts, teen het einde kwam van
Martin Hijken's cabaret-revue: „Het
is toch maar kolder", waaraan
medewerkten behalve de auteur,
Cctave van Aerschot, Lotte Bart-
schat, Peter Rodam en Barbara
Shout. Het publiek amuseerde zich
er kostelijk mee en de opvoering
kreeg een groot succes.

Een bal tot 4 iiur 's nachts besloot
dfcze jubileumavond, die voor Ex-
celsior tct een waarlijk onvergete-
lijke avond werd. K.

Gouden eeuwfeest O.S.S.

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. C. F. M. Robbers
Koning.weg 34, Telefoon 2813.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan alleen gebruik
te maken bij noodgevallen van
Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandag-
morgen 8 uur:
A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, Tel. 2826.

Het 50-jarig bestaan van de gym-
nastiekvereniging „Oefening staalt
spieren", welke vereniging op 5
Maart 1904 officieel werd opgericht,
is thans aanstaande en belooft door
het in grote stijl opgezette feest-
programma in Zandvoort dit jaar
een zéér belangrijke gebeurtenis te
worden, waarvoor zowel in binnen-
als in buitenland in turnkringen
véél belangstelling bestaat.

O.S.S, is bij de samenstelling van
het sportprogramma uitgegaan van
de gedachte, dat dit 50-jarig jubi-
leum een welkome gelegenheid is,
om te demonstreren, dat de licha-
melijke oefening het allerbelang-
rijkste is voor een goede sport-
beoefening. Daarom werd aan het
turnen de grootste plaats in het
feeslprogramma toebedeeld, waarbij
de feestelijkheden slechts als een
prettige omlijsting dienen te worden
beschouwd.

De feestcommissie, o.l.v. Dr. J.
van der Meer, gaf Dinsdagavond in
hotel Keur een uiteenzetting van
het programma, dat binnenkort zal
aanvangen.

Op de jaarvergadering, die 26
Februari in „Zomerlust" wordt ge-
houden, zullen leden en oud-leden
worden ingelicht over het feest-
Programma, waarna op Zaterdag 6
JVtaart van 3-5 uur in paviljoen
Kiefer de officiële receptie zal
plaats hebben. In theater Monopole
volgt dan des avonds om 8 uur een
besloten feestavond, waar het
cabaretgezelschap Willy Vervoort
zal optreden. Een groot bal besluit
deze eerste dag der feestelijkheden.

Cp 13 Maart des middags om 3
uur volgt dan in theater Monopple
een openbare gymnastiekuitvoering
van de kleuters, met spelletjes en
oefeningen aan toestellen. Na afloop
van de uitvoering zal Prof. Antonini
een feestprogramma voor de Kleu-
ters verzorgen.

Op 12 en 13 Maart vinden de twee
jaarlijkse openbare uitvoeringen
der verenigingen plaats in theater
Monopole (beide avonden hetzelfde
programma). De uitvoeringen zullen
staan onder leiding van de heer
W. H. Linterman. Om precies 8 uur
zal worden begonnen roet de op-
mars en worden de deuren van het
theater geslolen.

Op 16 Maart volgt een besloten
feestavond voor de adspirant-leden,
waar het gezelschap Roland Wagter
eon cabaret-programrna zal ver-
zorgen. Op deze feestavond volgt
geen bal.

1B Mei volgt het grote landelijke
Volleybal-tournooi op één der
Zandvoorlse sportvelden.

Op Zaterdag 29 en Zondag 30 Mei
wordt ter ere van het gouden jubi-
cum van O.S.S. de jaarlijkse bonds-
wandclmars van het Kon. Nederl.
iymnaslickvcrbond Ie Zandvoort ge-
louden. Op beide dagen zullen
wandelmarsen worden georgani-
cerd van 15 km. voor do jeugd en

10 k.m voor volwassenen. Start en
inish zullen in Zandvoort zijn en
iet parcours zal voor het grootsle
'tedcelle leiden over de bclonwegen

do duinen van de Amslerdamse
valérlciding. Er blijkt hiervoor nu
•ccds op beide dagen grote belang-
Helling te bestaan. Fraaie prijzen
:ullcn worden beschikbaar gesteld. ,

De hoogtijdagen van de jubileum-
viering zal de grote turndag zijn, die
plaats vindt op Zondag 4 Juli in het
Gemeentelijk sportpark.

Des morgens zal begonnen worden
met wedstrijden van de Kennemer
Turnkring. De prijswinnende ver-
eniging zal des middags 'mogen
meedoen met de Zweedse keur-
ploeg, die vermoedelijk volgens de
laatste berichten uit niet minder
dan 50 dames en heren zal'toestaan
en in de middaguren zal demon-
streren, met brug, paard, hoogrek
en oefeningen op de lange mat.
Massale vrije oefeningen van meis-
jes en damesleden van de Kenne-
mcr Turnkring zullen deze turndag
besluiten. Een optocht door het
dorp van alle medewerkenden tus-
sen 12 en 2 uur wordt voorbereid,
evenals een officiële ontvangst van
de Zweedse keurploeg in het raad-
huis door het gemeentebestuur.

Des avonds zal dan een grote
gala-avond -worden georganiseerd
ter ere van de Zweedse gasten,
•waarover bijzonderheden nog zullen
volgen. Het moet thans wel zeker
worden geacht, dat de Hongaarse
keurploeg, die zo gaarne aan het
festijn had deelgenomen, niet aan-
wezig zal kunnen zijn, omdat hier-
voor geen toestemming door de Hon-
gaarse autoriteiten wordt verleend.

Op Zondag 22 Augustus tenslotte
volgt als afsluiting van het feest-
prograrnrna een groot zaalhandbal-
lournooi in de openlucht op eigen
terrein, waarvoor de voorbereidin-
gen nog niet zijn voltooid.

Het ere-comitè bestaat thans
officieel uit de volgende personen:
Burgemeester Mr. H.M. .v. Fenema,
oud-burgemeester H. van Alphen,
wethouder A. Kerkman, het oudste
raadslid de heer C. Slegers, Ds. C.
de Ru, de korpschef van politie de
heer H. P. Huijsman en Jhr. P.
Quarles van Ufford Jr.

Verstopping
Vlug, zacht en pijnloos werken
Mijnhardt's Laxeertabletten 65 et.

«Zeilschip De zwarte zwaan»
Na een besloten, opvoering op Za-

terdag 13 Februari, kwam de toneel-
groep van de Zandvoortse politie-
sportvereniging Zaterdag 20 Febr.
in het stampvolle „Zomerlust" voor
het eerst op de planken in openbare
uilvoering met het blijspel „Zeil-
schip De zwarte zwaan", door P.
Blactonore.

Het werd een opvoering; zoals we
die tot nu toe van dit ensemble ge-
wend zijn, want ook rm werd er
onder de kundige leiding van de
heer Jos. Dröse enthousiast en in
een vlot tempo gespeeld met een
voorbeeldige rolkennis.. Ongotwrj-
feld is dit enthousiasme en de liefde
voor het amateurtoneel, die speciaal
bij het Zandvoortse politietoneel zo
sterk spreekt, een oorzaak die leidt
lot do opmerkelijke prestaties, die
men Jeverl,

Het speel ons, te moeten consta-
tercn, dat één der meest knappe
spelers, n.l. do heer J. Rutgers, dit-
maal niet was ingedeeld, doch des-
ondanks voldeed over hel algemeen
deze bezetting der rollen goed. !

„Zeilschip De zwarte zwaan" is
een pittig, levendig blijspel, vó'
komische momenten in een aantrek-
kelijk gegeven, dat het amateur-
toneel volop gelegenheid geeft, zich
uit te spelen, welke mogelijkheden
door regisseur Jos. Dröse ten volle
werden uitgebuit. Dit kwam eers
geheel tot uiting in het voortreffelijk
gespeelde 3de en 4de bedrijf, waarin
menig knap staaltje van toneelspel
werd te zien gegeven en de drink-
scène van Hubert Briggs (A. v.d
Wal) en Mevr. Keppel-Biggot (Mevr
H. Meems-Stoovelaar) terecht een
„open doekje" verkreeg.

In de eerste plaats dient genoemc
Ie worden de voortreffelijk acteren-
de Mevr. C. van Poelgeest-Schaap
die als Mevr. Elizabeth Portal een
kranige en oerkomische rol speelde
daarin op knappe wijze bijgestaan
door Mej. I. Doornekamp als haar
dochter Anna. Heti was dit duo dat
voortdurend boeide door hoogst aan-
Irekkelijk toneelspel.
' Naast deze twee dient direct A.N.
Willemsen te worden genoemd als
de echtgenoot en vader Henry Portal
die door zijn rustige en sympa-
Ihieke wijze van optreden een bij-
zonder goed aangevoelde creatie
bracht. Wij zagen hem tot nu toe
alleen in kleinere rollen, doch óók
als hoofdfiguur blijkt hij een speler
van formaat te zijn.

Een kostelijke Hubert Briggs zette
A. v.d. Wal ons voor, die met zijn
amusante uitbeelding voortdurend
de lachers op zijn hand had en bij-
zonder genoten wij van de admi-
raals-weduwe, die Mevr.' H.Meems-
Sloovelaar stoer en met de onont-
beerlijke bravour tot een levende
figuur maakte.

De huishoudster Margaret werd
door Mevr. H. J. Kok-de Graaf op
de haar eigene wijze met véél elan
ten tonele gevoerd en Mej. A. van
Poelgeest bekoorde in alle opzich-
ten door haar hoogst aantrekkelijk
spel als dochter Louise Portal.

A. Meems bracht een knap ge-
speelde Richard Hardy, H. Schraa
een komische Guppy en W.Th. Kok
een aanvaardbare Charly Rogers.

Zo werd deze opvoering tot een
avond, die kostelijk amateur-toneel-
spel bood, waarmede het publiek
van begin tot einde enthousiast
medeleefde.

De heer J. Rutgers huldigde na
afloop de spelers met bloemen en
geschenken en sprak wcorden van
dank tot de firma F.H. Penaat, die
wederom voor een unieke verlich-
ting zorgde, tot de heren A. Paap en
B.Waterdrinker, die de fraaie decors
voor hun rekening namen, tot de
N.V. Anth. Bakels, die gratis de
prachtige rotan meubelen op het
toneel plaatste en tot regisseur Jos.
Dröse, aan wiens voortdurende zorg
deze zo geslaagde opvoering voor
het grootste deel te danken was.

Een gezellig bal, geleid door dans-
meester J. van Duijn, rnet mede-
werking van het ensemble „De No-
tenkrakers", dat o.l.v. Jan Kemp
pittige dansmuziek verzorgde, be-
sloot deze avond, die a.s. Zaterdag
in „Zomerlust" en 2 Maart voor per-
soneel en patiënten in de Clara-
stichting zal worden herhaald.

Rotan meubelen
Anth. Bakels N.V.

Ziet onze showroom!
Vraagt een prospectus!

Verbouwing in de Haltestraat
Opnieuw zal een bekende zaak in

de Haltestraat binnenkort behoren
tot één der meest moderne winkel-
bedrijven in Zandvoorts grootste
winkelstraat. Naar wij vernemen,
heeft n.l. de heer I. S. Dikker, eige-
naar van textiel en confectiemaga-
zijn „De Waag" het aannemers-
bedrijf van de heer C. Slegers alhier
opdracht gegeven, over te gaan tot
herbouw, uitbreiding en moderni-
sering van zijn winkelpand aan de
Haltestraat no. 40.

De heer Slegers is met de voor-
bereidende werkzaamheden reeds
aangevangen en zal trachten deze
ingrijpende verbouwing vóór de
komende Paasdagen te hebben vol-
tooid.

Eeeds geruime tijd koesterde de
heer Dikker deze plannen, die thans
op korte termijn, verwezenlijkt zul-
len worden. Als deze verbouw zal
zijn voltooid, waarop wij dan nog
nader hopen terug te komen, zal
Zandvoort wederom in de Halte-
straat een fraai modern winkelpand
rijker zijn, dat een sieraad zal blij-
ken te wezen voor deze winkelstraat,
die steeds moderner allures gaat
aannemen, onze badplaats in weder-
optaouw waardig.

Speeltuinver. «Kindervreugd»
De speeltuinvereniging „Kinder-

vreugd" bereidt voor de leden der
vereniging óók in Zandvoort de
viering van het zgn. „Palmpasen"
voor. Men wil een optocht organi-
scren en prijzen beschikbaar stellen
voor de mooist versierde takken.
Men stelt zich voor, deze „Palm-
pasen" einde Maart of begin April
te houden.

De eerstvolgende filmmiddag zal
gehouden, worden op Zondag 7
Maart; er zullen twee voorstellingen
plaats hebben met als hoofdfilm
„De geheimzinnige tunnel". De
laatste filmmiddag in dit seizoen,
welke was vastgesteld op 4 April,
zal één week vroeger plaats hebben,
dus op Zondag 28 Maart.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emma-weg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
Vcorber. H.A.

17 uur: Ds. A. de Ruiter. Z. 43.
NED. HERV. KERK

Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel,
Spr. de heer, C. J. A. Antonides.
10.30 uur: Ds. C. de Hu.

Bediening H. Doop.
7 uur: Ds. R. H. Oldeman.
NED. PROTESTANTEN BONP
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. J. Heidinga van Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in „Ons Huis". Spr. de heer M. C.
Draijer, van Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 7-8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. 1 uur Lof.
In de week H.H. Missen om 7 en

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

(Mijnhardt)
veelvoudigegeneeskrachtdoorveel-
veelvoudige samenstelling. Bij kou,
koorts, griep en pijn. Koleer90en50ct.

Haltestraat vereniging
De Haltestraatvereniging kwam.

Donderdagavond in vergadering
bijeen. Besloten werd \.&\ het aan-
brengen van een geheel nieuwe ver-
lichting met lichtbogen aan de Zee-
straat en het Raadhuisplein. De be-
doeling is deze verlchting op 30
April te ontsteken en hieraan en-
kele attracties te verbinden.

BURGERLIJKE STAND
19—25 Februari 1954.

Geboren: Wilhelmina Petronella,.
dochter van B. Sietsema en W. P.
Ketelaar; Martine Johanna, dochter
van J. Kemp en J. Koper; Jan. Wil-
lem, zoon van J. Steetskamp en S.
Jaccbsen.

Ondertrouwd: J. A Lantina en
W. Kuik.

Overleden: D. M. Keesman, oud
88 jaar, weduwe van A. Kraaijen-
oord.

M
NOOY
ZANDVOORT,

VOOR DE VROUW:
Schoonheidsverzorging

(Vervolg.)
Op welke wijze nu moet eert

vrouw, die prijs stelt op een fraaie
gelaatshuid iedere avond voor het
slapen gaan haar huid reinigen?
Wanneer U deze vraag stelt aart een.
huismoeder, die, eenmaal getrouwd
ijnde, weinig zorg meer aan haar
:elaatshuid maar wel aan haar huis-

houden besteedt, zal zij U
direct antwoorden: „Wel, natuurlijk,
met water en zeep". Inderdaad kan
men met water en zeep de huid vol-
maakt goed reinigen. Dat zien wrj
dagelijks aan onze handen en voe-
:en. Maar helaas is voor der meeste
vrouwen dit middel een tweesnij-
dend zwaard.

Terwijl wij aan de ene kant zeep
nodig hebben om onze- huid van de
gedroogde transpiratie, het afge-
scheiden huidvet, de afgestoten
epitheelcellen en het vuil en stcjf te
reinigen, is bij de meeste vrouwen
luist de huid van het gelaat 20 teer-
en gevoelig, dat zij geen water en
zeep verdragen kan, vooral als dit
water hard is. Directe prikkelings-
verschijnselen zijn er het gevolg;
van en «alleen een huid, die een
Hkke oppervlakkige laag va.n.
loorncellen heeft, kan zeep, onge-

straft verdragen. Het duidelijkst
ziet men dat wanneer de huid door
iet een of andere ziekteproces zijn
beschermende hoornlaag heeït ver-
oren. Wast men dan met zeep, zo-

dat deze diep in, de levende opper-
huid kan indringen, dan ziet men
direct al die ziekteprocessen ver-
ergeren. Ook personen, wier talg-
klieren onvoldoende wei ken. en
daardoor een schrale en droge huid
hebben, kunnen geen zeep verdra-
gen. Dagelijks baden heeft bij hen
het optreden van eczeem en huid-
jeuk tengevolge en na het scheren
is het gebruik van talkpoeder on-
voldoende en moeten zij tot vette-
crème hun toevlucht nemen.

Dr. P.H. v.d. Hoog, huidarts.
(Wordt vervolgd.)

Onthoudt één ding! Voor

,
AINDEKIIOOG

PARFUMERIE „H1LDERING"
Kerkstraat 23 - Telefoon 2107.



OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Overplaatsing
bureau huisvesting

Met ingang van Maandag l Maart
a.s. zal het bureau huisvesting wor-
den overgeplaatst van het raadhuis
naar het gebouw van Publ. Werken,
Raadhuisplein 4, het voormalige ont-
vangerskantoor.

Vanaf die datum zal dit bureau
telefonisch uitsluitend bereikbaar
zijn onder nummer K 2507 - 2638.

In verband met deze overplaatsing
zal het bureau op Vrijdag 26 Febr.
en Zaterdag 27 Februari, voor het
publiek gesloten zijn.

Keuring en herkeuring
van maten en gewichten

Op Maandag l Maart 1954 van
10-12 uur en van 13-16 uur,

op Dinsdag 2 Maart 1954 van
9-12 uur en van 13-16 uur en

op Woensdag 3 Maart 1954 van
9-12 uur, zal in het gebouw „Ons
Huis" aan het Dorpsplein alhier,
zitting worden gehouden voor de
keuring en herkeuring van. maten
«n gewichten en wel op Maandag
voor hen wier namen aanvangen
met een der letters A t.m. I.
Op Dinsdag voor hen wier namen
aanvangen met één der letters J
t.m. P en op Woensdag voor de
overigen.

Ophalen huisvuil
De directeur van de Dienst van

Publieke Werken maak* bekend dat
met ingang van Maandag l Maart
a.s. met het ophalen van huisvuil
reeds om 7 uur wordt begonnen.

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.
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Uitslag verloting «Excelsior»
Het bestuur yan'de mondaccor-

deonvereniging „Excelsior" deelt
mede, dat de nummers, hieronder
volgend, recht geven op een prijs in
de grote loterij. Deze kunnen wor-
den afgehaald bij de heer H. van
Vliet, Burg. Beeckmanstraat 37.
1419, 1299, 2678, 3626, 1394, 3851, 2536,
1534, 2042, 1158, 3841, 27, 1298, 3157,
1684, 1078, 879, 3448, 912 en 421.

Uitslag verloting
Zandvcortse Operette vereniging.
3542, 2127, 794, 3964, 757, 2467, 2820,
3899, 3292, 295, 2742, 1629, 55, 1982,
238, 489, 1254, 684, 1466, 1113, 2425,
2456, 3900, 1087, 2702, 2999, 2572, 566,
2487, 13, 2281, 2100, 2921,, 1751, 1115,
256, 3035. De prijzen zijn af te halen
bij Het Wonder van Zandvoort,
Sv/aluëstraat 9.

TAXI
2560

P. KERKMAN's
Autobedrijven - Haltestr. 63
Grotere afstanden,

speciale tarieven.

E. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
Binnenw. 155, Tel.39872 Heemstede.

Deze week volop verse groenten.
Alle groenten kunt U schoonge-
maakt krijgen. Wij hebben deze
week nog mooie harde kleine
spruitjes, goed schoongemaakt. U
behoeft er niets aan. te doen. Onze
klaargemaakte soepgroente is zeld-
zaam mooi en lekker. Deze week
nog puik beste drielingen aardappe-
len, werkelijk best; 10 kilo voor
ƒ1.60; niet goed, geld terug! En als
U wat lekkers wilt eten, neemt dan
eens diepvriesgroentenC Ook zijn wij
goed voorzien in de echte Belgische
lof, echt Brussels lof. Ook nog
zoete appeltjes, rood kokende stoof-
peertjes, moesappelen, 35 et. p. kilo,
Goudreinetten. U belt 2112, het
wordt direct thuis gebracht, zon-
der prijsverhoging.

Schoorsteenbrandje
Zaterdagmiddag werd de brand-

weer gealarmeerd voor een schoor-
steenbrandje in perceel Julianaweg
18. De brandweer wist met behulp
van de zgn. „Rammeneur" hot vuur
spoedig te doven. Schade werd zo
goed als niet aangericht.

Zandv. Hockey Club
Het programma voor a.s. Zondag:
Heren: Z.H.C. I-Amsterdam 2 2 u.

Alliance 2-Z.H.C. 2.
H.G.C. 4-Z.H.C. 3.
Z.H.C. 4-Strawberries 4.

Jongens: Strawberries a-Z.H.C, a.
Dames: Alkmaar-Z.H.C. 1.

Z.H.C. 2-Alkmaar 2.

Walsdroom
Oscar Strauss, geboren, in 1870,

heeft met het componeren van
„Ein Walzertraum" de operette, die
in 1907 ontstond, zeker zonder dat
hij dat zelf vermoedde, een onster-
felijk werk geschreven. Weinig
operettes zijn zó geliefd, zó gewild,
zóveel opgevoerd als deze „Waïs—
droom". Dat is geen wonder, geestig
en vol gratie, is deze operette een
lust voor het oog en een. streling
vcor het gehoor. De Walsdroom
kent vele geliefde en populaire me-
lodieën; afzonderlijke gedeeltes,
aiia's duetten en koren vinden we
in albums voor piano- en ensemble-
spel, de Walsdroom is een werk, dat
nimmer zal gaan vervelen, nimmer
verdwijnen zal van het gewilde mu-
ziek-repertoire.

Onze Zandvoortse Operette-Ver-
eniging gaat er Maandag en, Dins-
dag, l en 2 Maart a.s. een opvoering
van brengen in theater Monopole.
Eindelijk dan nu eens, na de vele
Franse Operettes, die men onsvoor-
zette, de echte gezellige Weense
operette, sprankelend van humor,
vol geestige melodieën, een prettig,
vrolijk verhaal, waarvan ge in alle
opzichten smullen zult.

Zandvoort brengt deze „Wals-
droom" met een sterke bezetting in
de hoofdrollen. Wij noemen U o.a.
Mevrouw Petrovitch; sopraan; de
Heren Vervooren en Overweg, twee
stralende tenoren en Mevr. Wiener.

Woensdag j.l. woonden wij een
gedeelte van de repetitie bij, wij
hebben genoten en zijn met de
beste verwachtingen voor deze
unieke opvoering huiswaarts ge-
keerd. Onze Zandvoortse operette
levert ons met de opvoering van dit
werk een unieke muzikale en artis-
tieke gebeurtenis. Aan aankleding
en decors, welke laatste wederom
werden gemaakt door Wim Sluijs in
samenwerking met de heer Dietz,
is alle mogelijke zorg besteed, een
speciaal samengesteld orkest van
beroepsmusici werkt ook nu weer
mee en de gebroeders Kick en Henk
Steenkist leiden het geheel met
vaste hand en grote kennis van
zaken. De balletten zullen wederom
een weelde zijn voor het oog. Als TJ
genieten wilt van zuivere wellui-
dende operettekunst, dan moogt U
deze opvoering op één van beide
avonden zeker niet verzuimen. Van
harte wensen wij onze vereniging
alle succes toe, dat zij na ingespan-
nen en langdurige studie, zo ten
volle verdienen.

Naar wij op het laatste moment
vernemen, zijn beide avonden ge-
heel uitverkocht. Het bestuur over-
weegt, bij voorafgaande voldoende
zekerheid, nog een derde uitvoering
van de Walsdroom te brengen,
waarover in ons volgend nummer
nadere bijzonderheden volgen.

Derde Filmavond «'t Helm»
Ook de derde filmavond van de

culturele kring „'t Helm", welke
Donderdagavond in theater Mono-
pole was georganiseerd, mocht zich
in een zéér grote belangstelling
verheugen. Onder de aanwezigen
merkten wij o.m. op Mevrouw en
burgemeester Mr. H. M. van Fene-
ma, de gemeentesecretaris, de heer
W. M. B Bosman met echtgenote en
verschillende raadsleden.

Ook thans weer had „'t Helm." een
zéér bijzonder programma samen-
gesteld. Bostusow's beide gekleur-
de tekenfilms: „Het gestolen huis"
en „Laat je verzekeren", waarmede
het programma werd geopend, ble-
ken. in dit geheel nieuwe genre op
het gebied van tekenfilms opnieuw
ware juweeltjes.

De documentaire van Harry W.
Smith over New-Ycrk's Fifth Ave-
nue", „Glamour Street" toont 's
werelds meest drukke winkelstraat
in al zijn opzienbarende grootheid,
waarbij geen enkel détail aan. de.
camera voorbijgaat. De hoofdschotel
van het programma werd gevormd
door „Cit izen Kane" geregis-
seerd door Orson Welles, die in dit
drama van de grootmagnaat „Kane"
tevens de hoofdrol vervult. Een
Amerikaanse film, die wel héél
sterk afwijkt van hetgeen Holly-
wood in circulatie brengt en waar-
aan wij in ons vorig nummer reeds
een bespreking wijdden.

De culturele kring „'t Helm" ver-
dient zeker opnieuw een woord van
dank voor deze belangrijke avond,
die zij de inwoners van Zandvoort
wederom geboden heeft.
Vrouwenmiddag

In „Ons gebouw" aan de Brug-
straat, hield Donderdagmiddag mej.
T. Duyvendak, directrice van de
landelijke commissie voor huishou-
delijke- en gezins voorlichting te
•den Haag, voor een groot aantal be-
langstellenden een lezing over het
leven van de plattelandsvrouw in
Amerika voor de vrouwenbond van
de Ned. Protestantenbond. Op ver-
zoek van de Nederlandse regering
maakte de spreekster naar dit land
kort geleden, een inspectiereis, ten-
einde zich van de toestanden aldaar
op de hoogte te stellen.

Uit het interessante en enthousi-
aste betoog van de spreekster, was
duidelijk te constateren, hoezeer het
Amerikaanse leven indruk op haar
had gemaakt. Spreekster zette uit-
cen, dat de Amerikaanse vrouw
huiselijk is, in sommige dingen kin-
derlijk naïef, doch zeker niet opper-
vlakkig, zoals de eerste indruk soms
wel eens doet vermoeden. Een typi-
sche indruk maakt het, dat de Ame-
rikaanse vrouw zo goed als alles
op afbetaling koopt. De staat werkt

dat zoveel mogelijk in de hand,
terwijl pl.m. 1/3 deel vanl de Ameri-
kaanse vrouwen actief aan het ar-
beidsproces deelneemt. De levens-
standaard is er hoog. De voorlich-
ting is betrekkelijk gering, doch
men blijkt daarvoor wel zéér ge-
voelig. Het boeiende betoog van de
spreekster, geïllustreerd met tal-
rijke voorbeelden, werd met grote
aandacht gevolgd. Het viel slechts
te betreuren, dat door een defect
aan de lichtleiding de vertoning van
de lantaarnplaatjes niet kon door-
gaan. Mej. Duyvendak zal daarom
op 18 Maart a.s. nogmaals in onze
gemeente terugkomen, om den haar
lezing met deze lichtbeelden toe te
lichten.

De nieuwe

Bell & Howeli 220
8 m.m. camera

f 285,-

CINÉ-FOTO BAKELS
Sinds 1874.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdag 19 Februari hield de afd.

Zandvoort van de N.C.V.B. haar
tweede jaarvergadering. Uit het
verslag van de secretaresse bleek,
dat er een opgewekt leven, in de
afdeling heerst, 't Ledental beweegt
zich in gestaag stijgende lijn, de
ledenvergaderingen worden goed
bezocht. Ook het verslag van de
penningmeesteresse was optimis-
tisch; 't batig saldo, waarmee de
kas sluit, is een bewijs van een
goed beheer. Na een kort verslag
van de „bezcekcornmissie", werd er
gepauzeerd. Daarna volgde het „ge-
zcllïge" gedeelte van de avond. Ver-
schillende leden gaven wat ten
beste. Er werd gedeclameerd, voor-
gedrageni ,toneelgespeeld. Onver-;
moede talenten traden aan 't licht.

De avond vloog om; om 11 uur
ging men huiswaarts. De afdeling
Zandvoort van de N.C.V.B. ziet met
dankbaarheid terug op 't voorbije
verenigingsjaar en hoopt, dat ook
in 't nieuw begonnen jaar de lijn
stijgende zal blijven.

HUMANITAS
Wie wel eens in de gelegenheid

is geweest een kijkje te nemen
achter de schermen van een der
vele kinderhuizen die ons land telt,
komt daar diep onder de indruk

-vandaan. Diep onder de indruk, om-
dat naast het vele goede dat de
kinderen wordt geboden, er nog zo
ontzettend veel is dat deze kinderen
moeten missen. Het is nu eenmaal
onmogelijk: om elk kind afzonderlijk
die liefde en zorg te geven die in
een goed gezin vanzelf sprekend elk
kind ten deel vallen.

Tegenwoordig ziet men dan
ook meer en meer in, dat kinder-
huizen nuttige instellingen zijn om
als doorgangshuis te dienen op de
weg van het ontredderde gezin of
het a-sociale millieu naar een pret-
tig en geschikt pleeggezin, waar het
kind beschouwd wordt als een eigen
kind en een onverbrekelijk geheel
vormt met de overige gezinsleden.

Laten wij toch allen eens naden-
ken of er in ons gezin niet ook nog
een plaats is in te ruimen voor zo'n
pleegkind, dat in veel gevallen nog
nimmer ware liefde heeft gekend
en dat is gestrand omdat het óf
geen begrip ontmoette voor zijn
moeilijkheden, óf onder zulke on-
houdbare toestanden moest leven,
dat het wel spaak moest lopen en
ingegrepen diende te worden.

Niet iedereen die zich daarvoor
opgeeft komt in aanmerking om
een pleegkind te verzorgen; alle
vóór- en nadelen voor kind en
pleegouders worden zorgvuldig
onderzocht en er wordt gewikt en
gewogen cm teleurstellingen te voor-
komen. Het spreekt n.l. vanzelf, dat
het een afschuwelijke ervaring te
meer is, indien later blijkt dat de
genomen maatregelen niet in het
belang van kind en pleegouders zijn
geweest.

U kunt U o.a. opgeven als pleeg-
ouders aan de onderstaande adres-
sen en aan het adres van de vereni-
ging voor Maatschappelijk Werk op
Humanistische Grondslag „Humani-
tas", Vondelstr. 61 te Amsterdam-W,
welke vereniging officieel is aan-
gewezen als voogdijvereniging; ter-
wijl de bestuursleden van de afd.
Zandvoort U gaarne alle mogelijke
inlichtingen zullen verstrekken, of
Uw eventuele aanmelding aan. het
hoofdbestuur zullen doorgeven.

Het tehuis „Ellinchem" te Elle-
kom van „Humanitas" is overvol en
vele kinderen wachten op opname
in een pleeggezin. Wilt. U er Uw
gedachten eens over laten gaan of
dat niet Uw gezin, zou kunnen wor-
dcn? „Humanitas" ziet met belang-
stelling Uw opgave tegemoet.

Laten de buitenkerkelijken tonen
dat ook zij hun plicht verstaan ten
opzichte van deze kleine gestranden,
die daardoor in eigen kring kunnen
worden opgenomen en opgevoed.

Voor diegenen die alleen finan-
ciële steun kunnen of willen ver-
lenen: het gironummer is 615914 ten
name van de Stichting kindertehui-
zen van „Humanitas", Amsterdam.
Het bestuur van do afd. Zandvoort:

J, Koper, Dorpsplein 11.
G. Schrader, Bilderdijkstr. 20.
C.W. de Bruijn-Edcling,

van Speijlcstraat Ir.

Zandvoortse Bridgeclub
De eerste wedstrijd van de derde

competitie van de Zandv. Bridge-
club bracht reeds direct hevige
strijd om de eerste plaatsen, doch
in de A-lijn moest deze gereser-
veerd worden voor het koppel Fa-
bel-Sjouwerman met een percentage
van 58.93°/o! Het koppel v.d.Wijde-
Spiers bezet de tweede plaats met
57.74%, terwijl de fam. van Eckelt
zich met 55.36% als 3e klasseerde.

In de B-lijn eindigde het dames-
koppel Brossois-Hagen met 58.63%
op de eerste plaats, gevolgd door
het dameskoppel Notterman-Stor
met 54.76°/o en heren Pachter-Ver-
steege met 54.17%.

In de C-lrjn behaalde het koppel
heren Lansdorp-Lorenz met 62.96%
een fraai resultaat, evenals mevr.
Liberg-hr. Heuft met 60% en fam.
Schulze met 58.52%.

Viertallenwedstrijd.
Het tweede team van de Zandv.

Bridgeclub speelde Vrijdagavond de
eerste promotiewedstrijd tegen Drie-
huis 1. Er werd een fraaie 70-32
overwinning behaald, waardoor er
een goede kans bestaat op promotie.
Drie van de vier clubs zullen na-
melijk promoveren.

Geslaagd
Voor het Associatie-diploma prak-
tijk-boekhouden slaagden Mej. Loes
van Ast en de heer R. Lenterman
beiden wonende te Zandvoort. Onze
hartelijke gelukwensen!

Stille omgang
De jaarvergadering van „Stille

omgang" wordt gehouden op Vrij-
dag 5 Maart in het Palronaatsge-
bouw. De „stille omgang" vindt
plaats in de nacht van 13 op 14
Maart a.s.

Langs de Vloedlijn

De tijd vliegt heen, zegt gij?
O neen! De tijd blijft steeds,
maar wij gaan Heen.

Austin Dobson.
(The Paradox of Time).

Een uniek jubileum
Maandag l Maart a.s. herdenkt

Marijtje Schuiten het feit, dat zij
12'/» jaar geleden als hulp in de
huishouding, — toen nog eenvoudig
„dienstbode" genaamd, — in dienst
trad bij de familie W. varn der Mije
aan de Wilhelmïnaweg no. 8. Een
feit, waarmede wij haar van harte
gelukwensen en we zouden willen
zeggen: „Marijtje, óp naar het zil-
veren jubileum". Dit unieke jubi-
leum zal onze jubilaresse zeker niet
onopgemerkt voorbijgaan en we
zouden van. dit feit zeker geen mei-
ding hebben gemaakt, wanneer niet
kon worden vastgesteld, dat een
dergelijk jubileum in onze maat-
schappij van vandaag tot de grote
uitzonderingen behoort. We zijn
er vast van overtuigd, dat er héél
wat dames in Zandvoort zullen zijn
die óók de familie v. d. Mije van
harte gelukwensen met zulk een
getrouwe gedienstige en óók bij
deze felicitaties sluiten wij ons van
harte aan. Het is inderdaad wel een
zeldzame gebeurtenis en zeker de
aandacht waard!

Filmmiddag
Vrouwen Contact Commissie

De Zandvoortse Vrouwencontact-
commissie organiseert in gebouw
„Zomerlust" Maandag 8 Maart des
middags om 3 uur; een filmmiddag,
waar de N.V. Internationaal Rayon
verkoopkantoor te Arnhem, de door
Multifilm voor deze N.V. opgenomen
Nederlands sprekende film zal ver-
tonen, getiteld: ..Rayon, een product
van Nederlandse speurzin en ener-
gie". Deze film geeft een helder en
boeiend beeld van de Rayon-bedrij-
ven in Arnhem, Ede en de Kleefsc
Waard en laat het fabricageproces
van rayongaren, rayonvezol en
kunstmatige textielstoffen van bc-
gin tot einde zien. Een showtilm in
kleuren geeft vervolgens een indruk
van wat er van deze producten ge-
maakt kan worden. Een korte lezing
zal aan de film voorafgaan, waarin,
aan do hand van, een expositie van
kledingstukken, vervaardigd van
rayon, door een expert interessante
bijzonderheden over een en ander
zullen worden, verteld.

Een bijzonder leerzame en boei-
ende middag, die wij gaarne in de
belangstelling van onze Zandvoortse
dames aanbevelen.

WEET il
dat de administratie U slechts
voor ƒ4,— per jaar elke week
regelmatige toezending ver-
zekert van Zandv. Nieuwsblad
naar Uw familie of kennissen
in het buitenland, waar ter
wereld zij ook mogen vertoe-
ven? Profiteert ervan en be-
denkt, dat het ontvangen van
dorpsnieuws door hen, die ver
van huis zijn, hen evenveel
vreugde verschaft als het
ontvangen van Uw brief.
Geeft U ons hun adres, wij
zorgen voor de rest. Het be-
spaart U zorg en moeite.

Politie-tafeftennis
De afgelopen week, t.w. op Maan-

üag- en Dinsdagavond j.l. werd door
het team. van de Z.P.S.V. gespeeld
tegen respectievelijk: Columbia l
en D.S.B. 2, beide verenigingen uit
Haarlem en ernstige candidaten
voor de kampioenstitel in de be-
treffende afdeling (4e klasse E.) De
Zandvoortse politiemannen ontna-
men hen echter de wellicht gekoes-
terde illusies, door de wedstrijden
te winnen met overtuigende cijfers
(resp. 9-1 en 8-2.)

Vrijdagavond a.s. moet door het
Z.P.S.V. - team gestreden worden
tegen Tcgido X (ditmaal te Haar-
]em). Indien vrouwe Fortuna de
kustbewoners gunstig gestemd blijft
kan het team uit Zandvoort als
kampioen van de 4e klasse E van
de afdeling Haarlem huiswaarts
keren. Uiteraard zijn nog enkele
wedstrijden te spelen, doch het
politie-team bleef tot dusverre on-
geslagen, en zal — indien ook Vrij-
dagavond gewonnen wordt — on-
bereikbaar voor de andere gegadig-
den zijn.

Het Esperantisten-
W ereldcongres

Reeds meer dan
duizend inschrijvingen.

In de maand December heeft het
Secretariaat van het 39e Universele
Esperanto Congres, dat begin Aug.
'54 te Haarlem gehouden wordt, een
ware stroom van aanmeldingen te
verwerken gekregen. Was het aan-
tal inschrijvingen per l December
j.I. 500, l Januari bedroeg het reeds
meer dan 1000. Verwacht wordt dat
de stroom de eerste weken nog
blijft aanhouden, temeer daar het
voorbereidend comité om techni-
sche redenen het totale deelnemer-
tal tot ± 2000 zal moeten beperken.

Voor het 38e Universele Espe-
ranto Congres, dat vorig jaar in
Joegoslavië gehouden werd, hadden
zich per l Januari 1953 bijna 460
deelnemers aangemeld. Het totale
aantal deelnemers was bij de slui-
ting van de inschrijvingstermijn,
ruim 1750. Was de mogelijkheid
voor inschrijving onbeperkt, dan
konden voor het Haarlemse con-
gres 3000 a 4000 Esperantisten uit
alle delen van de wereld verwacht
worden.

Propaganda. Vele Nederlandse
instellingen achten het voordelig
ter gelegenheid van het grote inter-
nationale congres propaganda- en
reclamemateriaal in het Esperanto
te laten vervaardigen.
Zo gaf de Noord-Zuid-Hollandsche
Vervoermaatschappij te Haarlem
een kleurendrukfolder uit ter aan-
beveling van haar rondritten door
Kennemerland. Haarlems Bloei deed
bij een reeds bestaande folder over
Haarlem een bijlage met Esperanto-
tekst vervaardigen. Een nieuw
prospectus, geheel in het Esperanto,
is in bewerking. Ook de Zand-
voortse V.V.V. heeft plannen bin-
nenkort een folder in het Esperanto
te laten verschijnen.

Pech
Vrijdagmiddag is van een Zand-

voortse postbode door een rukwind
de bakfiets omgeslagen, waardoor
een aantal papieren en geld zijn
weggewaaid. Dit gebeurde ter
hoogte van de watertoren in de
Thorbeckestraat. Een bedrag van
ƒ22.50 wordt nog vermist, alsmede
verschillende belangrijke papieren
en verrekenkaarten. Wie iets vindt,
wordt vriendelijk verzocht, dit aan
het postkantoor af te geven.

SLAGER GAUS
het Lever-adres

heeft nu LEVERWORST-
SPECIAAL, 35 et. 100 gr.
Originele Osscworst 65 et. 100
gram. Mergprjpjes kant on
klaar (buitengewoon bij Roy-
co-soepen) 25 cent per stuk.
Echte BOERENBAKBLOED-
WCRST, dio met bakken niet
uit elkaar valt 25 cent 100 gr.
THÜRINGER NIERKAAS

42 et. 100 gr.
Vraagt naar ons HAM-pakkel

bij vlees.

Slager GAUS
KERKSTR. 14 - TELEF. 2102
U bolt, en wij, bezorgen

óók aan huis!



Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 mm.
pagina 3 of 4, 10 et p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 oi 4 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.rn.
pagina l 40 et. p. m.m.

Uefdadigh.adv. 40°/o red.
Bij contract belangr. kort.

TE K O O P : Oldfin. huis-
kamer compl.. kinderstoel,
hobbelpaard, 2 stapelbed-
den zgn. kribben, 2 1-pers.
opklapbedden. Bodamèr.
Hogeweg 42. telef. 2313.

TE K O O P : STRAND-
EXPLOITATIE. Te bevr.:
Wed. C. Paap, van Ostade-
straat 16.

Gevraagd: 2e MOMTEUR
GARAGE SMIT.

32.

KINDERMEISJE gevraagd
Meerdere hulp aanwezig.
Mevrouw Laverman. Aan-
melden boven Esplanade.

AANGEBODEN te Haar-
lem-Centr.: VRIJ H U I S ,
bev. 5 kamers, f50,- p.m.
GEVRAAGD: H U I S te
koop of te huur te Zand-
vocrt. Br. no. 38-219 bur.
van dit blad.

Vermoeide ogen?
Een betere bril!

Brillenspecialist

LOOMAN
HALTESTRAAT 58
TELEFOON 2174

Erkend leverancier
voor alle Ziekenfondsen.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosseten.

SLAGERIJ BURGER
handhaaft zijn bijzondere

Kalf svgees-reclame!
KALFSLAPPEN f 1.38 500 gr.
KALFSFRICANDEAU A.ss 000 gr.
KALFSCAREONADE . . ƒ0.88 500 gr.

Rosbief
Lende
Entrecôte (
Staartstuk ) 300 gr.

\ 2.25 500 gr.
Varkenslappen ƒ1.98
Varkensfrican. ƒ2,10
Varkenscarb. ../1,65
Ribcarbonade ƒ1,78
Haascarbonade ƒ1.88

Eoorr. R. Lappen ƒ1.65 500 gr.
Magere Lappen . ."/X98 500 gr.
Fijne Rib ƒ1.98 500 gr.

Heerlijk LAMSVLEES:
CAREC NADE /1.38 500 gr.
LAFPEN v.a /1.45 soo gr.
EOUT ƒ1.89 500 gr.

WEEKEXD-RECLAMË: 100 gr. Ham t
en 100 gr. Boterhamworst ^

Qebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Salon voor schoonheidsverzorging

Hogeweg 42 Telef. 2313

Gezichtsmassage - Epileren - Ontharen
Cntwratten - Verwijdering Agné.

PEDICUREN - MANICUREN - HOOGTEZON.

Behangen is vakwerk!
Laat daarom Uw
behangwerk uitvoeren
door (Je vakman!
Wij hebben een. prttcht
coUectie BEHANGSEL-
PAPIEREN. Monster-
boeken gaarne ter inzage
Indien U tijdig bestelt
kunnen wij U nog
directe afwerking ga-
randeren. waaraan door
cns de meeste zorg
wordt besteed.

WIJ OVERTREKKEN EN
REPAREREN AL UW MEUBELEN

L. BALLEDUX& Zonen
Woninginrichting

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

Nederlandse Protestanten Bond
Afd. Zandvoort, Brugstraat 15.

Jeugddiensi
Zondag 14 Februari, 's avonds 7 u.
Spreker: Ds. J. B. ASSENDORP

van IJmuiden.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Tolef. 2793

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

-Vrijdag 26 en Zondag 28 Febr. 8 uur (2 dagen)
met PIPER. LAURIE - ROCK HUDSON
en GENE EVANS

Het gouden zwaard
Het zwaard van Damascus maakt hem
onoverwinnelijk, behalve tegen haar. Een
veelbewogen film vol romantiek, sensatie
en schoonheid. Opgenomen in schitterend
Technicolor. Toegang 14 jaar.

Woensdag 3 en Donderdag 4 Maart 8 uur
Zondagmiddag 28 Februari 2.30 uur

BTJD ABBOTT en LOU COSTELLO in:

A & C in Alaska
Het zal veel graden onder nul zijn bij
..A & C in Alaska", maar de lachsalvo's
zullen XJ warm houden. De gekste Pool-
expeditie die U ooit zag.

Toegang elke leeftijd.

ZATERDAG 27 FEBRUARI gereserveerd voor
de 2e uitvoering door de ACCORDEONVER.
„ZANDVOORT". O.m. treden voor U op André
Meurs en zijn bekende gevierde artisten. - JVa
afloop GROOT BAL.

MAANDAG l en DINSDAG 2 MAART gereser-
veerd voor de ZANDV. OPERETTE VERENI-
GING. Zij brengen V

Walsdroom
Muziek van Oscar Strauss.

is eenparig het oordeel als
men onze schoenen past.
De leest is zo belangrijk,
terwijl de modellen met
uiterste zorg zijn saam-
gfcsteld uit de keur der
beste fabrieken.

Brossois Schoenhandel
Annex reparatie-inrichting

WEET U
dat wij zeer ruim gesorteerd zijn in

BALATUM. VILTZEIL en LINOLEUM's,
COCOSLOPERS, MATTEN, KLEDEN en
VLOERBEDEKKING. Bedden en Dekens

tegen scherp concurrerende prijzen!
Maar toch PRIMA KWALITEIT!

DE KL. BBJENKORF
KERKPLEIN 5 - TELEFOON 2658

met en zonder chauffeur.

RINKO's Autobedrijven
ORANJESTRAAT 2-12 - TELEF. 2424

Ned. Hervormde Gemeentei Zandvoort

GEMEENTE-AVOND
op Donderdag 4 Maart a.s.
om 8 uur in «Ons Huis»

Spr.: de heer en mevr. HINLOPEN-NANNINGA.

Onderwerp:
Twee reizen dwars door de
woestijn van Israël
(met lichtbeelden). Toegang vrij.

Adverteert in dit blad

IEDERE WOENSDAG:
Speciale
mosselenavond

Café-Rest. „DE KROON".
G.H. v.d. Eijken.

Stationsstraat 11, Tol. 3075.

Wit en gekleurd

KASTPAPIER
Boekhandel V.). van Petegem
KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A D /"N j Prinsesseweg 15
Telaf. 3066

Deze week als extra reclame,
alléén Zaterdag:
25O gr. Galette's 7O cent
Een heerlijk dun vanille koekje.

Bakkerij Van Staveren
ZEESTR. 48 TELEF. 2684

SónEugène
Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dam
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactement.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
len 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Perma.-
nent, compleet ƒ6,—.

JANSEN EN P1ETERSE
P. Een jrj het nou Jansen, ei ben

jfc het niet? Waarom heb jij opeens
een snor? Ben je naar het bal-mas-
qué geweest, of ga je er naar toe?

J. Moet je heren zeg ! Verleden
W-t-k was ik bij Hamers in de zaak,
teen de telefoon ging. Je weet xvel,
het bekende nummer 2856! Toen
vernsm mevr. Hamers, dat in
IJmuiden hun 21ste kleinkind ge-
boren was.

P. En draag jij daarom nou een
snor?

J. Luister nou even, Pieterse. Ik
ben nog niet uitgepraat. Je weet,
dat als er bij de familie Hamers
weer een klein Kamertje bijkomt,
of er in zijn familie een jarig is.
hijzelf inbegrepen, dan geeft hij
een sigaar cadeau aan zijn klanten
en cmdat ik tóch toevallig in de
zaak was. in de Kcstuerlorenstraat
TIG. 34, kreeg ik er meteen een.
E'aarop vertelde Hamers, datZater-
d.ag 27 Februari elke klant een
sigaar cadeau krijgt en hun kin&e-
ren beschuit met muisjes, maar
tegen mij zei hij: .,U behoeft er niet
meer cm te komen, want U heeft
Uw portie al gehad". Toen dacht ik:
weet je wat ik doe? Ik laat m'n
snor staan, misschien herkent Ha-
mers me niet en sleep ik nóg een
sigaar in de wacht! Vandaar dus
m'n snor!

P. Die is etfe snor! Die Hamers!
Hij geeft géén cadeaux, maar aan
z'n beste vrienden, dat zijn....z'n
klanten, adviseert hij: Kom gerust
met Uw kinderen, Zaterdag 27 Febr.
\\ar.t Uw sigaar en de beschuit met
muisjes liggen voor U klaar1 in zijn
zaak Kcstuertorenstraat uo. 3-J!

J. Zo is het! Ik ga er Zaterdag
cók weer heen. M'n lege fles Ducaat
(cude jenever) cmruilen voor een
nieuwe volle fles; een kostelijke
horre! voer ƒ7,15 per liter en voor
m'n vrouw ïieem ik dan meteen
weer zo'n fijne fles Hamers Advo-
caat mee voor ƒ3.95. Het meet al
gek gaan. als ik dan — voorzien van
m'n snor — nog niet een extra si-
gaart je cp de kop tik! (Adv.)

Het kopen van Uw rookgerei
Is 'n zaak van véél vertrouwen.
Wie Drommel daarvoor heeft ontdekt
Die zal dat nooit berouwen/
Slgarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

Administr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
ïandvoortselaan 111 - Zandvoort

Telef. 2236

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Voor de vierde achtereenvolgende

maal werden alle voetbalwedstrij-
den j.l. Zaterdag en Zondag wegens
cnbespeelbaarheid der terreinen, af-
j-elest. Bet oude programma is dit
keer niet opgeschoven, maar \vordt
vervangen door een nieuw.

Nu de vorst en de snetuv» ver-
dwenen ?ijn. vindt de training weer
noimaal op het veld plaats, op de
bekende tijden. Ce leden werden
verzocht in grcte getale te komen.
Programma ^ocr Zondag 28 Febr.:

Zandv.m. 1-E.H.S. (vr.sch.) 12 u.
Zandv.m. 2-Elcemendaal 2 2.30 u.
Zandv.m. 3-V1. Vogels 2 9.45 u.
H.G.C. 5-Zandv.m. 4 9.45 u.
Hillegcm 6-Zandv.m. 6 12 u.
Eloemtnflaal 7-Zandv.m. 7 12 u.
Zandv.m. jun. a-V.S.V. b 12 u.

Programma voor Zaterdag 27 Febr.:
S.V.J. 1-Zandv.m. l 3 u.
S.S.H. l-Zandv.m. 2 3.30 u.
Schoten a-Zandv.m. adsp. a 4 u.
Schoten b-Zandv.m. adsp. b 4 u.
Zandv.m adsp. c-D.C.O. b 3 u.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Na enige weken gedwongen rust

zal het voetbalprogramma eindelijk
weer worden voortgezet. Voor onze
elftallen zijn slechts twee wedstrij-
den vastgesteld en weV.

T.Z.B. adsp. a-T.Y.B.B. b 3 uur.
H.B.C. adsp. d-T.Z.B. b 3.30 uur,
Adsp. a heeft slechts éën punt

ncdig om het kampioenschap te be-
halen. Jongens, wij rekenen op

ide punten.
Adsy. b kan haar mooie tweede

plaats behouden door de punten
mee naar huis te nemen.

Vcor Zondag zijn geen wedstrijden
vastgesteld.

SchaaUnieuws
J.l. Maandag is de bondswedstrijd

Hoofddorp 1-Zandvoort l gespeeld
met de voorlopige uitslag 3>/2-2'/...
Waarschijnlijk zal nog een gelijk
spel uit het vuur worden gesleept,
doch met dit verliespunt is de kans
cp de eerste plaats in het klasse-
ment verkeken. De kampioens-
aspiraties zullen derhalve tot het
volgend seizoen bewaard moeten
worden. De partijen welke Donder-
dag voor de onderlinge competitie
zijn gespeeld eindigden als volgt:

Termes Jr.-Porrenga 0-1. Termes
Sr.-Janssen afgetar. F. de Jong-Kop
1-0. Kroon-Bais 0-1. Schnv.dt-Süj-
kevman afgebr.

Tevens zijn nog enige afgebroken
partijen beslist: Ciskes-Kroon 1-0.
Porrenga-v.d. Brom </2-'/2.

K.J.C. «De Forens»
Tot kampioen voor de maand

Februari werden verklaard de H.H.
Kees Schuiten en J. H. Elzinga.

K.J.C. Zandvoort
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zand-

vcort de laatste wedstrijd van de
maand Februari voor het kampicen-
schap. De strijd was zeer spannend!
Schijtf van öe 8e plaatsl werd kam-
pioen. E. Keur verhuisde van de Ie
naar de 3e plaats. De stand werd:
1. P. Schijf! 17591 p.; 2. P. Valk
17584 p.; 3. E. Keur 17566 p.; 4. G.
Meijer 17512 p.
Woensdag j.l. speelde E.D.O. tegen
Ruitenvrouw, beiden uit Haarlem,
veer de Noortman-beker. De uitslag
was: E.D.O. 20198 p. 3 m.; Ruiten-
vrouw 19828 p. 8 m.

K.J.C. Noord
Op de clubavond van 18 Febr- j.l.

heeft na een spannende strijd de
stand in de maandkampioenschap-
pen zich als volgt gewijzigd.
H. Bol op 11 Febr. 2e werd nu no.l,
terwijl A. Zwemmer zich van de
4e plaats naar de 2e wist op te
werken. De derde plaats wordt nu
ingenomen door W. Paap; de vierde
door J. Zwemmer.

De deelnemers die mee zullen
spelen tegen K.J.C. De Papegaai op
Vrijdag 26 Febr. a.s. in het tournooi
uitgeschreven door K.J.C.Zandvoort
worden verzocht uiterlijk 7.45 uur in
café Neuf aanwezig te zijn.

Succes heren!

Bridge-nieuws
Na de vierde en laatste wedstrijd

van de eerste competitie van de
bridge-club ..Bridgen voor Pleizier"
welke Dinsdag is gespeeld, kwam
er weinig verandering in de stand.
Deze vier weken hebben zich ge-
kenmerkt door buitengewoon spor-
tief en fraai spel. Na de schoon-
mask en verhuizing is de stand als
volgt geworden: Jan-lijn: l fam.
VJeeming 142. 2 fam. v. d. Vlerk
112. 3 fam v. Straaten 89'fi. 4 fam.'
de Jong 89. 5 HH. Ploegman jr. -
Haas 147. 6 fam. Gebe 135/L en 7
fam. Orbaan 129V!.

Piet-lijn: l dames Verbaten-den
Belder 86. 2 Mev. Denkers-Hr. Bak-
ker 75. 3 farn. Snijer 68'/». 4 fam. v.
"Wcnderen 101. 5 dames Dirksen-
Kuijters 86 en 6 Mevr. de Haas-Hr.
Ploegman Sr. 79. Over twee weken
vangt de tweede vierweekse com-
petitie aan. De volgende weekDins-
dag is er eerst een wedstrijd van de
mannen tegen. , ..(de vr".....) - het
zwakke geslacht.

Deze week RECLAME

250 gram gesorteerde
koekjes voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.

TELËF. 2153

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164:

GARAGE - SERVICE-STATION

Jac. Versteege
PAKVELDSTB. 21 - TEL. 2323

Agent

Union Rijwielen
en

Union Rijwielen
met J.L.O.-hulpmotor

Motoren, Benzine, Olie, Banden.

Door bijzondere omstandigheden
kwam eni9e S ^ A L L I W G S -

R U I M T E

Dc ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
staan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEFI
Hogeweg 29 - Telef, 2464

TAXINeem toch een
Het is zo comfortabel
en heus niet duur!

Telef. 26 O O
A. SCHROEDER

Dag en nacht. HOGEWEG 50a
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Opbrengst
politietoneel-a vonden

Vare verschillende kanten bereikten
ons geruchten, dat het Zandvoortse
politietoneel de opbrengst van de
toneel-avonden niet 20» gaan be-
-steden voor een nader aan te wij-
zen liefdadig doel. Zulks in tegen-
spraak met de verklaring, die
korpschef Huijsman aflegde in zijn
openingswoord tijdens de eerste
avond. Omdat wij een hekel hebben
aan geruchten en ons deze nieuwe
gang van zaken moeilijk konden
voorstellen, hebben wij ons tot de
korpschef gewend om nadere in-
lichtingen. Deze verklaarde, dat de
gehele netto opbrengst wel degelijk
bestemd zal worden voor een lief-
dadig doel. In tegenstelling met
vroeger, toen dit doel meestal reeds
vóór de voorstellingen plaats had-
den, bekend kon worden gemaakt, is
dit thans nog niet definitief vast-
gesteld, omdat dit geschiedt in over-
leg met de burgemeeser, die tijdens
•de opvoeringen in het buitenland
vertoefde. Binnenkort heeft hier-
over een vergadering plaats en zal
dit doel worden bekend gemaakt.
De verwekkers van deze geruchten
kunnen dus hun hoofd weer rustig
neerleggen.

Voor de radio
Hei accordeontrio „The Marilini's",
o.l.v. Mevr. [José, wanende te Zand-
vcort, zal Zaterdagmiddag a.s. voor
•de K.R.O.-microfoon optreden tus-
sen 2.40 en 3.15 uur in het program-
ma „Musicerende dilettanten". Vcor-
waar een vererende uitnodiging.

Lachers in de bioscoop
JJoe weinig scrwnige - vooral jcnge-
lieden — blijkbaar meeleven met
een film. bleek cns vorige week
weer eens, toen tijdens een scène in
de film „With a song in my heart"
een, door shock getroffen jongeman
een aangrijpende vertolking van
*Leze rol werd, een scène, die
zeker tot een der ontroerendste in
deze rolpreiit behoorde. Inptaats
•aan stilte, ontstond er hier en daar
in de zaal een vervelend en hinder-
lijk gegichel, tot ergernis van de
velen, die er zéér van genoten. Wat
er eigenlijk te lachen was, is ons
een raadsel. Het ware beter, dat zij,
die voor het gebodene weinig begrip
tonen, uit Monopole weg bleven,
want dergelijke blijkbaar tiood-
zakelijke lachbuien, komen meer-
<Jere malen voor. Lachen, wanneer
er niets te lachen valt, doet boven-
dien erg onnozel aan.

„WURF-PRAET

WULLUM v.d. WURFFi

JVcu geen „Grand Prix",
maer „Grand maineur".

Café-Restaurant „De Rotonde"
wordt deze maand geopend

.,Een lustoord aan Europa's mooi-
ste strand", zo wordt Zandvoort ge-
noemd in de aantrekkelijke folder,
clie de exploitant, de heer A. E. E.
Gallis liet vervaardigen over zijn
nieuwe bedrijf, het café-restaurant
„De Rotonde", op de nocrdhoek van
de Strandweg, dat door de heer W,
Kelder te Bussum gebouwd werd
door het aannemersbedrijf C. W.
Pijpers te Bussum, eveneens te
Bussum en dat in de tweede helft
van deze maand officieel zal wor-
den geopend. Met deze opening zal
de bebouwing aan de zeezijde van de
Strsndweg zijn voltooid.

De heer Gallis stelde cns in de
gelegenheid, zijn nieuwe bedrijf te
bezichtigen, waaraan thans de laat-
ste hand wordt gelegd, en we kón-
den daarbij vaststellen, dat hetgeen
nu nog aan de buitenzijde gemist
wcrcït, inwendig in ruime mate aan-
weiig is, want alles blijkt hier te zijn
ingesteld op licht, kleur en fleur.

Men geniet vanuit de ruime café-
restaurantzaal van een schitterend
uitzicht cp strand en zee, door hoge,
brede ramen, voorzien van dubbele
flasruiten, waardoor het beslaan
ervsn onmogelijk is. Men kijkt, rus-
tis gezeten, bij helder weer tot
Noordwijk en van dezelfde plaats af
zijn de pieren van IJmuïden duide-
lijk waarneembaar. Daartussen ligt
het gehele strand voor U. Moderne
binnenhuis-architectuur schiep hier
ten interieur, dat ondanks de grote
ruimte, toch 'n intieme sfeer ademt,
want het valt niet te ontkennen, dat
het interieur uiterst mfde^n van op-
ret is. Drie fraaie boxen worden in
de café-zaal ingetcuwd. waarboven
een rood-blauw baldakijn wordt
aangebracht. Café en restaurant zijn
door bijzonder fraaie schuifdeuren
waarvan het systeem voer het eerst
in cns land werd toegepast, van
elkaar gescheiden en dit is eveneens
het geval met een gedeelte van de
restaurant-zaal, die voor diners kan
werden in tweeën gesplitst. Kunst-
schilders zijn bezig, de laatste hand
te leggen aan de zonnige, vrolijke
muurschilderingen, cp het bedrijf
en het strandleven betrekking heb-

bende. In deze gehele zaal zal
plaats zijn voer ongeveer 200 perso-
nen, in het restaurant alleen voor
ruim 90 gasten.

Cnder deze prachtige grcte zaal
vinden we — cp straathoogte —
eveneens een grote zaal, die in de
zomermaanden zal werden gebruikt
voor het ontvangen van gezelschap-
pen, die wensen te dineren of lun-
chen, met een capaciteit van pl.m
J£0 personen. Deze zullen door een
aparte ingang van het achter het ge-
tcuw gelegen parkeerterrein, dat
plaats biedt aan 400 auto's of tou-
ringcars en gratis ter beschikking
zal zijn, deze zaal kunnen, betreden.
In de wintermaanden zal deze zaal
in een ogenblik tijd kunnen worden
omgezet in schouwburg- concert- en
vergaderzaal, plaats biedend aan
200 personen. Een apart buffet werd
in deze zaal ingebouwd. Naast deze
zaal werd een aardige snackbar ge-
crtëerd. Boven de café-restaurant-
zasl tenslotte werd woonruimte
voer de exploitant gebouwd. Wat
wel bijzonder opvalt bij het door-
wandelen van het gebouw, is de
grcte ruimte, die het blijkt te be-
zitten en die men van buitenaf niet
zc-u vermoeden. Bovendien treft de
in alle cpzichten doorgevoerde eco-
ncmische indeling en opzet.

Tciletten. garderobe, de fraai inge-
richte en van de modernste instal-
laties voorziene keuken wekken
véél bewondering. De cpslagplaat-
sen en kelderruimten aan de achter-
2ijde van het gebouw zijn gernakke-
lijk bereikbaar , eek voor grote
vrachtwagens en kunnen worden
gelest, zonder dat dit door één der
gasten zal worden opgemerkt.

Zo zal Zandvoort het komend sei-
2 een wederom een belangrijk be-
diijfspar>d rijker zijn. een pand. dat
door zijn veelzijdigheid - snackbar,
café-restaurant, schouwburg, con-
certzaal — in een grcte behoefte zal
blijken te voorzien, een pand, dat
vocral de aandacht tiekt docr zijn
unieke ligging en waarvan de ex-
ploitant zich voorstelt, het zowel
des- zomers als des winters geopend
te houden.

„ttN WALSDRQOM"
Dat Cscar Strauss' in 1907 ont-

stane cperette ,.Een Walsdrcom",
nog steeds tct één der meest ge-
liefde en meest dankbare werken
op het gebied der operette-kunst
behooit, hebben de uitvoeringen,
die de Zandv. operettevereniging er
Maandag- en Dinsdagavond in het
stampvolle theater Mcnopole van
gaf, wederom overduidelijk bewe-
zen. Het publiek heeft van deze
populaire operette genoten, zoals
dat nog nimmer tevoren in Zand-
voort met enig ander werk op dit
terrein het geval was. Met een dave-
rende ovatie aan het slot werden
de uitvoerenden beloond voor een
prestatie, die met ere mag worden
genoemd.

Er waren in deze opvoeringen
ongetwijfeld tekortkomingen. Wij
dienen te noemen een gebrek aan
rclkennis bij velen; een stroef rea-
geren op de aanwijzingen van de
dirigent en cnzekere inzettten, waar-
schijnlijk te wijten aan zenuwach-
tigheid. Doch daarnaast had deze
uitvoering zóveel stralende momen-
ten, dat deze prestatie van de Zandv.
operette-amateurs tct één der beste
mag worden gerekend, die deze nog
jonge vereniging tot nu toe leverde.

Dit is zeker in de eerste plaats te
danken aan de gebroeders Kick en
Henk Steenkist, die icspectievelijk
de regie en algehele leiding weder-
om op zich hadden genomen en met
vaste hand het geheel geleid hebberi
na dit volkomen welslagen. Zij in
de eerste plaats verdienen een
woord van lof voor deze voortref-
felijke „Walsdroom-vertolking".

Doch daarnaast was een groot deel
van het succes te danken aan de
sterke bezettting van de hoofdrollen,
speciaal wat de heren betreft. Het
debuut van Will Tervoorcn, die de
rol van luitenant Mcntschi kreeg
toebedeeld, was een wel zéér bijzon-
dere verrassing. Een prachtig ge-
schoolde tenor, lyrisch en wcllul-
dend met een boeiende voordracht,
dit alles stempelde hem tot een

operette-solist van uitzonderlijk
formaat, die voor de vereniging een
zéér belangrijke aanwinst betekent.

Naast htm vierde Chris Overweg
in zijn glansrol van luitenant Niki
ware triomfen. De grote walsmelodie
in het eerste bedrijf, door hen bei-
den ten volle uitgebuit, werd te-
lecht hét succes van de avond en
het was geen wonder, dat deze
prachtige, sonore zang moest wor-
den herhaald, omdat het applaus
geen einde nam,
Henk Bel speelde de rol van Graaf

Lothar op de hem eigene, humoris-
tische wijze, o.i. a£ en toe een tikje
te nar-achtig. doch zijn komische
wijze van acteren bracht hem een
groot succes, dat hij zeker in de
kostelijke „fluit-scène" ten volle
verdiende. Wim van der Mcolen
bracht verst Joachim met véél bra-
vour op een hoogst aantrekkelijke
manier. Jan Hekkers en Jan Wind
voldeden goed resp. als minister en
hofheer.

Henny Petrovitch-Nijman boeide
ook nu weer docr haar warme,
fraai geschoeide mezzo-sopraan in
de rol van Prinses Helene, die zij op
charmante en waarlijk vorsteliike
wijze ten tonele voerde. Tech zien
en horen wij in haar véél meer de
cencert- dan de operette-zangeres
hetgeen vooral tot uiting kwam in
haar prachtig gezongen solo in het
derde bedrijf, die zij tot een juwecl-
tje van zangkunst maakte.

Nel Wiener-Klugt had een haar
„aangeboren rol" gevonden in de
stralende, luchtige vertolking van
de Wienerin Franzi, een opgave,
waarvan zij zich cp bewcnderens-
waardige wijze- kweet. Haar uiterst
lichte coloratuur-scpraan, voldeed
in deze rol wel zéér bijzonder, daar-
naast maakte zij docr voortreffelijk
acteren haar optreden héél aantrek-
kclijk. Cok Rie Sluys-van Dijk
leverde als hofdame Frederike een
prestatie, die met ere dient te wor-
den genoemd. Wil Elzinga als Fifi
en Corrip Paap-Dees als Amy pas-

ten zich in deze bijrollen bij de
hoofdrol-vertolkers zéér goed aan.

Aan het koorwerk bleek véél aan-
dacht te zijn besteed. Menig fraai
staaltje van koorzang viel te be-
luisteren, de samenzang viel te
loven en de onderlinge stem-ver-
houding was thans uitstekend.

Het orkest, speciaal samengesteld
uit een aantal beroepsmusici, paste
zich hierbij prachtig aan. Er was
nu geen sprake meer van hinderlijk
domineren en cp bescheiden, doch
uitvist muzikale wijze volbracht het
zijn taak.

Over het algemeen voldeden de
balletten, ingestudeerd door Diny
Schagen goed. Het komt ons voor,
dat nu nog voorkomende slordig-
heden in de vorming der figuren
door een wat langere studie zijn
weg te werken. Men vergete bij bet
instuderen niet, dat het ballet in de
rperette geen bijzaak is. dcch daar-
van een zéér belangrijk onderdeel
vcrmt.

Een bijzonder woord van lof komt
zeker toe aan de vervaardiger der
deccrs, de heer Wim Sluijs, die deze
in zijn vrije tijd maakte Vooral zijn
tweede bedrijf, een Weense winter-
tuin werd een waar juweeltje,
waarin hij de specifiek Weense
sfeer wel zéér bijzonder wist te
trelfen. De belichting die het tech-
nisch bureau Dietz daarbij ver-
zorgde, gaf aan het prachtig_e_ werk
van Wim Sluijs wel een zéér bij-
zc-nder cachet. Costuums en kap-
werk — van Joh. Gerritsen & Zn. —
maakte deze opvoering tot een
sprookjesachtig gebeuren, een op-
voering die ongetwijfeld haar
hoogtepunt vond in het grandioos
opgezette tweede bedrijf, dat spran-
kelde van levenslust en sfeer.

Voorzitter C. Schaap z»tte na af-
loop vele medespelenden op over-
dadige wijze in de bloemetjes en
deelde mede. dat behalve voor de
uitvoering van Dinsdagavond, de
belangstelling voor deze uitvoering
daarna neg zó groot is, dat bij vol-
dcende kaartverkoop nog een derde
uitvoering zal volgen «op Woensdag
17 Maart.

De eerste uitvoering werd o.a.
I.ijgcwoond door mevrouw en bur-
jcmcester van Fenema. wethouder
W. v.d. Werff met echtgenote, vele
laadsleden, enkele leden van het
bcndsbestuur en leden van het be-
stuur der zusterverenigingen uit de
omgeving. K.

MAART
Ik zie jou Maart, als brem

van storm en regen,
toch schuilt in jou

een hart uan lentezon,
die 20-iinedag komt ons

opeens weer tegen,
waarin zich dan het licht

der lente weer ontspon.
Ik zie jou Maart als

voorloper van dagen,
die nu nog drenken

in een regenplas,
die cm, het feest der Lente

zcnlicht vragen
en waar jij ons dan

plcts'ling mee verrast.
Jij bent zo echt een afsluiting

van 't duister,
jouw dagen worden

al zo lang en licht,
jij brengt het jaar in

jong herboren litister
en schenkt een lach aan het

verstard gezicht.
Ria Draak-Groenveld.

Véél, maar nog niet genoeg!
Het faat bijzonder goed met de

aanmelding van donors voor de
grrte blced-afname-avond, die de
afd, Zandvocrt van het Ned. Roode
Kruis cp 19 Maart in hotel Keur or-
faniseert. Er kwamen reeds zéér
veel aanmeldingen bi: het secretari-
aat, de heer J. Maarsen, Tollens-
straat 11 binnen, maar. . . .nog altijd
niet genoeg om van een record-
aantsl te kunnen spreken en dat wil
onze plaatselijke afdeling, die zich
in de propaganda zo bijzonder ac-
tief toont, nu juist zo gaarne be-
i eiken. Neg enkele weken scheiden
cns van de datum. Laat deze laatste
weken de doorslag geven. Meldt U
alsnog aan bovengenoemd adres of
stuurt er Uw aanmeldingsformulier
heen, dat U thans allen in de bus
hebt gevonden. Het is neg altijd
mogelijk, dat Zandvoort dit jaar
prccentsgewijze het hoogst aantal
doncis bereikt. Toont, dat U in deze
Uw taak verstaat: Uw bloed kanbe-
slissend zijn voor het leven van Uw
medemens !
Bijeenkomst Volksonderwijs

De atd. Zandvcort van Volks-
ondcrwijs houdt Vrijdag 5 Maart
een ledenvergadering in „Cns ge-
bcuw" aan de Brugslraat, waar de
heer A. Hofstra, leraar aan de Wim
Gerlenbachschcol voor U.L.O., een
lezing zal houden over het ondcr-
\veip: ,,Schoolkind, gezin en maat-
schappij". Na afloop zal er gelegen-
hcid zijn tot debat.

Wegdek circuit
Ged. Staten van Nccrdholland heb-

ten goedgekeurd het besluit van de
gemeenteraad van Zandvoort tot
beschikbaarstelling van een crediet
voer het aanbrengen van 'n nieuw
wegdek in de Burg. van Alphenweg
(circuit van Zandvoort.) B. en W.
hetben dit werk opgedragen aan de
Ken. Mij. Wegenbouw N.V. te
Utrecht. Met do uitvoering zal op 8
Maart a.s, werden begonnen. Het
werk zal voor Pasen gereed zijn.

Uitslag prijsvraag
Paastentoonstelling

Het mag zeker een goede gedachte
van een aantal actieve winkeliers
weiden genoemd, het vóórseizoen
1954 te gaan inluiden met een grote
Paastentconstelling, die cp 30, 31
Maart en l April in hotel Bouwes
zal worden gehouden.

Wanneer wij de voorbereidingen
gadeslaan, die aan deze tentoonstel-
ling voorafgaan, dan belooft deze
show wel iets héél bijzonders te
wolden. Kcster. noch moeite worden
ervoor deer onze winkeliers ge-
spaard en het aantal deelnemers
bedraagt nu ongeveer 30. Hotel Bou-
wes zal hiervoor een unieke ge-
legenhtid blijken te zijn. De gehele
benedenverdieping, restaurantzaal,
café, zaal en hall, zal erdoor in be-
slag worden genomen. Een gezellig
muziekje zal elke avond voor de
nodige stemming zorgen en diverse
attrrcties, zullen eraan worden ver-
benden. Wij hopen in één onzer
volfende nummers definitieve bij-
zonderheden ever dit alles te kun-
nen vermelden.

Wat de naam betreft, deze is
thans definitief vastgesteld. De
commissie van vcoi bereiding heeft
héél wat moeten debatteren, om uit
de talrijke ingekomen ideeën ten-
slolte eer- keuze te maken. Vermeld
kon thans \\oiden dat de prijs van
ƒ25,— ten deel viel aan Mevr. C. E.
Kraan-Meeth, Zandv.laan 52, alhier.
Besprekingen zijn gaande, om de
scizoenverlichting in de Kerkstraat
reeds tijdens de tentconstellings-
dagen te doen branden.

Zilveren jubileum
De heer J. de Muinck, wonende

Bilderdijkstraat 13, alhier, zal op 13
Maart a.s. het feit heidenken, dat
hij 25 jaar geleden in dienst trad
bij de gemeente Zandvoort.

Drie maal is scheepsrecht
Dat het ertoe zal komen, dat de

Zandv. Opcrctlevereniging voor de
3de maal „De Walsdroom" gaat uit-
vccien, staat nu wel voer een groot
gedeelte vast. Wij hadden ook niet
anders verwacht, want hot succes bij
beide opvoeringen was zéér groot en
er zijn nog talrijken, die gaarne een
opvoering ervan alsnog willen, zien.
Welnu, de gelegenheid daartoe be-
staat. mits.. . .U vóór Dinsdag a.s.
kaai ten bestelt. Het bestuur kan
niet teveel risicc nemen, voor deze
— zéér dure — herhaling en moet
doarem van te voren zeker zijn, een
voldcende aantal plaatsen te hebben
vei kocht. Wacht daarom niet te lang
met het bestellen van Uw plaatsen
waarvoor wij U veer verdere bij-
zcnderhcdcn verwijzen naar de in dit
nummer voorkomende advertentie.

RIJWIELEN
Fongers ƒ139,75; Locomotief ƒ141
Locomotief Sport ƒ162,25.
Rudge met 3 versnellingsnaaf.

Uit voorraad leverbaar.
Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

Waarom?
komen de badgasten van Jansen
zo £raa£ naar Zandvoorl?

Zie pag. 4.



Concert accordeonvereniging
De accordeonvereniging „Zand-

vccrt" gaf Zaterdagavond in theater
Monopole een in alle opzichten
opmerkelijk concert. Opmerkelijk,
omdat directeur Jan Davids, die
hiermede de tweede uitvoering gaf
onder zijn leiding, geheel gebroken
bleek te hebben met de reeds jaren
bestaande traditie, om op het pro-
gramma uitsluitend marsen, walsen
en populaire melodietjes te plaat-
sen, alsof het accordeonspel geen
andere mogelijkheden zou bieden.

Hoe geheel anders was het pro-
gramma van Zaterdagavond samen-
gesteld, nummers vermeldend, die
neg nimmer zelfs ook maar een
mogelijkheid van uitvoering deden
vermoeden. Als zodanig mag het
samengestelde programma van deze
avcnd een experiment worden ge-
noemd, doch tevens een experiment
dat volkomen slaagde. Er werden
sinds de laatste maal door het
ensemble, onder de bezielende lei-
ding van Jan Davids, enorme vor-
deringen gemaakt en al was alles
zeker nog niet geheel en al vlekke-
loos, het enthousiasme waarmede
de leden dit licht klassieke pro-
gramma tot uitvoering brachten,
wekt grote verwachtingen voor de
toekomst. Er blijven vanzelfsprekend
wensen voor de vervolmaking van
dit fraai ingespeelde corps. Wij zou-
den de grote trom, hoe vocrtreffe-
lijk op zichzelf ook gespeeld, gaarne
vervangen zien door gitaar of
stringbas; terwijl de toevoeging van
piano-begeleiding, tot meerdere ver-
volmaking zou leiden.

Zo hoorden we dan een pittig ge-
speelde potpourri uit „De Vogel-
koopman" van Zeiler, gevolgd door
een fraai uitgevoerde wals „Donau-
wellen", waarin talentvol solespel
van de jeugdige accordeonnist H.
van Koningsbruggen te beluisteren
viel. Na een nog wat onzeker ge-
speelde „La Golondrina" van Ser-
rodell, werd het hoogtepunt van de
avond bereikt in het brillant ge-
speelde „Balalaika-souvenir" in een
arrangement van Joh. B. Kok. Het
tweede optreden bracht twee wer-
ken, die bijzonder boeiden, omdat
de mogelijkheden voor bet ensemble
hieruit duidelijk spraken. Het wa-
ren „Offenbach melodieën" in een
arrangement van J. Linard, een
hoge eisen stellend werk en het
intermezzo uit Cavalleria Rusticana
van P. Mascagni. Een nog te korte
studie was er oorzaak van, dat hier
en daar het samenspel verstek liet
gaan, doch dank zij de vaste leiding
van de heer Davids, werden ont-
sporingen voorkomen en werd —
vooral aan het slot van elk werk —
een verrassende techniek en zui-
verheia van toon waargenomen.
Een vlot gespeelde „Swedish; Rhap-
sodie" en de mars „Dapper en vrij"
van W. Wild besloten dit opmer-
kelijk optreden van de accordeon-
vereniging ..Zandvoort" dat tot een
zo groot en veelbelovend succes
leidde.

Het was naast dit alles een al
even aangename gewaarwording, in
het optreden van André Meurs een
conferencier-humorist te mogen be-
luisteren van méér dan het alle-
daagse gehalte, waarmede vele
Zandvccrtse verenigingsavonden zo

Carnavalsavond «'t Voetlicht»
Een buitengewoon goed georgani-

seerde carnavalsavond organiseerde
de R.K. toneelvereniging „'t Voet-
licht" Zondagavond in het Patro-
naatsgebou-w, waarvoor zéér grote
belangstelling bestond. Er viel een
keur van fraaie en originele cos-
tuums te bewonderen. De Zand-
voortse badman amuseerde zich
kostelijk met ex-koning Farcek en
het meisje van Hawaï bleek de beste
maatjes met de oud-koloniaal uit
Atjeh. „'t Voetlicht" had van deze
uitgelaten carnavalsavond, vol kod-
digheid en jolijt enorm veel werk
gemaakt en de resultaten waren er
ook naar, want tot diep in de nacht
amuseerde men zich kostelijk. Een
attractie op zichzelf werd het op-
treden van de jeugdige goochelaar
Eids van der Zee (Stirza), die enkele
jaren in Zandvoort woonde en ter
gelegenheid van de verjaardag van
Prinses Marijke in paleis Soestdijk
optrad in Januari j.l. De verbazing-
wekkende toeren van deze kundige
artist, die hij met een ongelofelijke
handigheid en eenvoudigheid in op-
treden verricht, stempelen hem tot
een goochelaar van groot formaat.
Zijn nummer met de twee levend.e
duiven was daarvan wel een der
meest sprekende voorbeelden.

Zo vierde óók Zandvoort zijn
carnaval in ongedwongen vrolijke
stemming, waarvoor „'t Voetlicht"
alle eer toekomt. Het eerstvolgend
optreden van deze populaire ver-
eniging zal nu volgen eind April met
een door de heer B. van Gijzel,
voorzitter der vereniging gcschre-
ven revue onder de titel: „Schots
en scheef" welke uitvoering even-
cens in het Patronaatsgebouw zal
plaats hebben.

Do jury maakte deze avond de
volgende prijswinnaars bekend:
1. mej. Bep Kruijff en de heer P.
Geuzebrock als „echtpaar 1954";
2. mevr. C. Veltkamp als „Balkan-
danscros"; 3. mevr. van Luijk als
„Canasta" (naar het Zuid-Amerik.
kaartspel); 4. Floor Bluijs als „bad-
man" en 5. echtpaar do Reus als
Volendammer-paar. Bij het prijs-
dansen gingen 't echtpaar Kater en
mevrouw v. Luijk de hr. Verstecgo
met da prijzen strijken. i

rijkelijk worden bedeeld. André
Mcurs, bleek ïn lied en conference
een bijzonder geestig artist te zijn,
die ware lachorkanen in de zaal wist
te ontketenen. Naast hem was
Tcnny Lohman-Huurdeman een be-
schaafd en voortdurend boeiend
cabarettière met prettige liedjes en
knappe imitaties. Het gezelschap
werd gecompleteerd door het trio
.,Dc Franelly's" met parterre-acro-
baliek en de clown ,.Up Kiki" met
kcmisch goochelen.

De ere-voorzitter der vereniging,
het raadslid de heer M. Weber,
opende de avond met een enthousï-
ast welkomstwoord, waarin hij op-
wekte tot toetreding als lid of dona-
teur der vereniging, terwijl hij in
de pauze een lans brak om zich op
te geven als donor voor de komende
bloedafname-avond door de afd.
Zandvoort van het Nederl. Roode
Kruis op 19 Maart a.s., waartoe ook
deze avond de gelegenheid was
opengesteld.

Na afloop van het concert hul-
digde hij de directeur Jan Davids
vcor diens fraaie prestatie met de
vereniging, welverdiend met fraaie
bloemen.

„The Moonlight Serenaders" ver-
zorgden het bal, dat deze zo ge-
slaagde avcnd besloot, die door een
groot aantal belangstellenden werd
bezocht. K.

CABtE SHIKTS
Dcuble-front.

Wit, Beige, Grijs, Sand.
PKIJS F 12,90

PROVINCIALE STATEN
Over bovengenoemd onderwerp

sprak'Vrijdagavond de gemeente-
secretaris, de heer W.M.B. Bosman,
in het Patrcna.atsgebouw voor de
afd. Zandvoort van de Katholieke
Volkspartij.

De heer H. L. C. Lindeman, voor-
zitter van de afdeling, betreurde in
zijn welkcmstwccrd de geringe be-
langsteling, die z.i. óók te- wijten
was aan het feit, dat dezelfde avond
nog twee vergaderingen van K.K.
instellingen in Zandvoort plaats
hadden.

De heer Bosman ving zijn lezing
aan met erop te wijzen, dat Frovin-
ciale Staten altijd weinig belang-

stelling van de burgerij ondervon-
den, in tegenstelling met gemeente-
raad, 1ste en 2de kamer. Toch is
het college van Provinciale Staten
als onderdeel van de Staat een zéér
belangrijk orgaan en zeker geen te
verwaarlozen factor in het landelijk
en gemeentelijk bestuursbeleid. Spr.
zet hierna samenstelling en werk-
wijze van het college van Provin-
ciale Staten uiteen, dat in Noord
Holland 77 leden telt, waarbij het
college van Gedeputeerde Staten,
bestaande uit 7 leden, eenzelfde
functie bekleedt als het college van
B. en W. in de gemeenteraad.

Uitvoerig gaat spreker hierna in
op de taken van Provinciale en
Gedeputeerde Staten, o.m. op het
gebied van gezondheidszorg, onder-
wijs, woningbouw, zorg voor de
plattelandsbevolking, toezicht op de
industrialisatie, terwijl spr. ulteen-
zet, hoe Prov. Staten grote invloed
kan uitoefenen bij het Rijk op de
ontwikkeling van bepaalde ge-
meenten. Een belangrijke taak is
voorts het toezicht op het beleid der
gemeentebesturen. Een woerd van
hulde verdient volgens de heer Bos-
man in dit opzicht zeker het col-
lege in Noord-Holland. dat steeds
véél begrip toont vcor de ontwikke-
ling der gemeenten. Spr. acht echter
een belemmerende factor bij het
nemen der besluiten, ten opzichte
van plannen, uitbreiding en weder-
opbouw betreffende, het inschakelen
van teveel technische commissies
voor het geven van adviezen. Ten-
slotte is een belangrijke taak van
Provinciale Staten, dat dit college
tevens kies-college is voor de ver-
kiezing van leden der 1ste kamer.

Stellig zal men, volgens spreker,
de kcmende verkiezingen in dit
jaar weer in hoge mate aanmerken
als een graadmeter voor de poli-
lieke verhoudingen, speciaal wat
betreft de „doorbraak-politiek" in
de Partij van de Arbeid.

Wat de houding der Katholieken
betreft in de P. v.d. A. wijst spr.
erop, dat deze niet getuigt van het
uitdragen van en het op de bres
staan voor de Rooms Katholieke
beginselen. Immers, de houding der
Rooms Katholieken in deze tijd vol
beangstigende perspectieven zal nu
wel zéér bijzonder een houding
moeten zijn van kloek geloof en
beleefd Christendom, opdat men
niet alleen Rooms Katholiek zij met
de mond, maar bovenal met de daad.
Spreker eindigde, met de hoop uit
te spreken, dat K.V.P., K.N.P. en
werkgemeenschap in de P. v.d. A.
elkaar zullen mogen vinden, om
tezamen een hecht bolwerk te vor-
men tegen de gevaren, die van alle
kanten dreigen.

Na een kort debat, bracht <ïe
voorzitter spreker dank voor zijn
interessante en leerzame causerie,
er tevens zijn blijdschap over uit-
sprekend, dat de heer Bosman op
de candidatenlijst voor de komende
verkiezingen voor Provinciale Sta-
ten zal worden geplaatst.

Bach's Matthaus Passion
Wij vestigen er even de aandacht

op, dat toegangsbewijzen voor de
uilvoeringen van Bach's Matthaus-
Fassion in Haarlem, in de Concert-
zaal op Woensdag 14 en Donderdag
15 April a.s., aanvang half acht, bij
onze redactie en administratie: Zee-
straat 57rood, telef. 2472, kunnen
worden besteld. Wij zorgen er dan
voor, dat U de kaarten, besproken
en -wel, thuis bezorgd krijgt.

De uitvoeringen vinden — zoals
alle jaren — óók nu weer plaats
door de Chr. Oratoriumvereniging
te Haarlem, cnder leiding van Ge-
orge Robert in onverkorte vorm.

De solisten zijn dit jaar: Erna
Spcorenk-erg, sopraan; Maria Naveu,
alt; Han Ie Fêvre, tenor (evangelist);
Henk Meyer, tenor; Guus Hoekman
bas; Rom Kalma, bas; Arie de Rijk,
bas; Piet Ha'sema, orgel; Piet Lentz.
viola da gamba. Het jongenskoor
onder leiding van Thom de Vries.
Orkest: Ncordhollands Philharmo-
nisch orkest.

De prijzen, der plaatsen zijn: 1ste
rang ./'3,80, 2de rang ƒ2,60 (belasting,
plaatsbespreken en vestiaire inbegr.)
Opgave verwachten wij gaarne zo
mogelijk uiterlijk Woensdagmorgen
a.s. vóór 12 uur.

Humanistisch Verbond
De Gemeenschap Zandvoort van

bet Humanistisch Verbond prijst
zich gelukkig te kunnen aankondi-
gen dat de heer Dr. D .H. Prins uit
Den Haag, wederom een spreekbeurt
in Zandvcort zal vervullen en wel
op Dinsdag 9 Maart in hotel Keur.
Zijn onderwerp zal ditmaal zijn
„Vrijheid".

Zoals men zich zal herinneren,
heeft Dr. D. H. Prins verleden jaar
eveneens in Zandvoort gesproken en
velen zullen van deze gelegenheid
hem nogmaals te kunnen horen,
een dankbaar gebruik maken.

DAM PO GENEEST
. verkoudheden
bij Vader, Moeder en Kind

Bridge-nieuws
De bijnaam voor vrouwen mag

dan het „zwakke geslacht" zijn, maar
met bridgen hebben zij zich Dinsdag
niet de zwaksten getoond. De bridge-
club „Bridgen voor pleizier" had een
wedstrijd uitgeschreven van de
mannen tegen de vrouwen, -welke de
laatste met 212 m.p. wisten te win-
nen en de eersten met 184,5 te ver-
liezen. Deze wedstrijd heeft er veel
toe bijgedragen elkander beter te
leren kennen en te waarderen,
vooral wat betreft de verschillende
conventies en biedsystemen. Devol-
gende week; Dinsdag is er ongeveer
weer zo'n "wedstrijd. Dan mogen de
spelers uit de Piet-lijn voor één
avond een nieuwe partner kiezen
uit de Jan-lijn.

Z A N D V Q Q R T E R S
Arie Paap, wo-

nende in de Wil-
lemstraat no. 27,
werd geboren op
2 Maart 1859 en

werd dus Dinsdag j.l, 95 jaar. Be-
halve deze zéér hoge leeftijd is er
nog iets héél bijzonders met onze
Arie, want tevens is hij Zandvoorts
oudste mannelijke inwoner. Hij moet
het dus vér afleggen tegen de
vrouwtjes, want Jans de Kraai
wordt — zo U weet — in December
a.s.. wanneer zij het beleven mag,
al 99 jaar. Dit neemt niet weg, dat
er voor mij dus alle aanleiding was,
Arie eens te gaan opzoeken om een
praatje met hem te maken. En zo
troffen wij hem dan in zijn keurig
nieuw opgeschilderd huis in de
Willemstraat no. 27.

Zo ooit het gezegde bewezen is,
dat een mens van werken niet dood
zal gaan, dan is dat zeker bij deze
krasse 95-jarige het geval. Want
Arie heeft z'n hele leven lang hard
geploeterd. Reeds op 12-jarige leef-
tijd, toen z'n vader. Klaas Paap, aan
't opperen was bij de bouw van
Zandvoorts nieuwe raadhuis en
Arie daarnaar stond te kijken, zei
de baas: „Die jongen van jou zou
ik óók wel kunnen gebruiken".
Daarmee was oven Arie's leven be-

hij het niet al te kieskeurig uit-
drukte en natuurlijk was Arie, zoals
alle oude Zandvocrters, op school
bij meester Kees, voordat hij het
vak van opperman koos.

Arie Paap

Het is een typische eigenschap
vooral van oude mensen — ik heb
dat reeds zo dikwijls kunnen con-
stateren — hoe een betrekkelijk
klein en onbeduidend voorval uit
de prille jeugdjaren, zo'n onuitwis-
bare indruk maakt, dat men dat
zelfs op zéér hoge leeftijd zich nog
altijd blijft herinneren. Zo was het
óók bij Arie. Wanneer wij over zijn
jeugdjaren praten zegt hij: „Zo
herinner ik mij nog héél goed, dat
Betje Boven — dat „Boven" was
vanzelfsprekend haar bijnaam, want
hij weet niet eens meer, hoe Betje

zijn jongste dochter hem in zijn
eigen huis al "jaren een liefderijke
verzorging geeft. Want de avond
van het leven gaat aan Arie niet
onopgemerkt voorbij. Zijn geest is
nog buitengewoon helder, doch zijn
ogen worden slecht. Hij komt maar
weinig meer buiten, af en toe nog
eens even naar de kapper en dan
nog alleen bij helder zonnig weer,
want anders durft hij het niet meer
aan.

„Een en dertig jaar lang", vertelt
hij trots, „werkte ik bij het aan-
nemersbedrijf van de heer Noppen,
die een groot deel van het nieuwe
Zandvoort bouwde, maar er komt
een tijd, dat je ermee moet ophou-
den".

Zijn vrouw, Jaantje Schaap, met
wie hij 67 jaar lang gehuwd was,
overleed ruim 5 jaar geleden. Uit
hun huwelijk kwamen 8 kinderen
voort en thans heeft hij 22 klein-
kinderen en 16 achterkleinkinderen.

Zo rijgen zich de dagen aaneen

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag 7 Maart. Ie Dijdenszondag.
10 uur: Ds. E. Zijlstra. Bed. Heilig
Avondmaal en Heilige Doop. '
17 uur: Ds. E. Zijlstra. Bed. H..
Avondmaal en Nabetrachting.

NED. HERV. KEEK
Zondag a.s. 9.30 uur: JeugdkapeL
Spr.: de heer H. v.d. Ouw.
10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.
7 uur: Ds. J. Brcnsgeest v. H'lem.

Jeugddienst.
NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s, v.m. 10.30 uur:

Prof Dr. P.A.H, de Boer van Leiden.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdagavond 8 uur samenkomst
in „Ons Huis". Spr. de heer M. *C.
Eraijer, van Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 7-8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen om 7 en

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Kerkconcert
Het Hervromd Kerkkoor, alhier,

organiseert Zondag 14 Maart in de-
Ned. Herv. Kerk een bijzonder solis-
tisch kerkconcert, waaraan mede-
werken Mevr. To Dees-Kion, so-
praan; Arie Butter, hobo; Herman
Dees, orgel en Ds. R. H. Oldeman „
viool. Het met zorg samengestelde
programma vermeldt werken van-
Buxtehude, Handel, Joh- Seb. Bach,
Loeillet en Telemann, voor orgel,
sopraan en orgel, viool en orgel, ho-
bo en orgel, viool, hobo en orgel, so-
praan, hobo en orgel, sopraan, viool
en orgel, sopraan, viool, hobo en orgel

Eeze kerkmuziekavond mag wor-
den aangeduid als het inwijdings-
concert van het nieuw gerestaureer-
de kerkorgel, reden waarom een
programma werd samengesteld,
waarin de belangrijkheid daarvan
en de nieuwe mogelijkheden van het
prachtige oude orgel ten volle tot
hun recht zullen komen.

Interessante gemeente-avond
Het was zeker een goede gedachte

van de kerkeraad der Ned. Herv.
gemeente, voor de gemeenteavond,,
die Donderdag in gebouw „Ons Huis"
plaats had, het echtpaar F.Hinlopen-
Nanninga uit Haarlem uit te nodi-
gen voor het houden van een lezing
met lichtbeelden over Israël. Want
zelden werden wij zo geboeid door
het enthousiasme over hetgeen werd
gezien en beleefd, als deze avond.
Bovendien zal men het maar zelden,
aantreffen, dat een zó grote hoeveel-
heid dia-pcsitieven, alle uiterst fraai
opgenomen, tijdens een lezing wor-
den vertoond. Mevr. G.A. Hinlopen-
Nanninga bleek daarbij een geboren,
vertelster, vlot en uitermate geestig.

Het echtpaar Hinlopen maakte een
drie maanden durende omzwerving;
door Israël in de zomer van 1952,
daartoe uitgenodigd door enkele-
Joodse families, omdat men tijdens-
de bezettingstijd als actief illegale
werkers aan vele Joden in ons land
hulp en onderdak bood.

Het werd een leerzame en onver-
getelrjke avond, die door Ds. R. H.
Oldeman werd geopend terwijl deze
na afloop het echtpaar Hinlopen
hartelijk dank bracht voor het ge-
bodene.

eigenlijk jieette^-- die boven aan de bij deze nog krasse 95-jarige. Hij
i . - * i ._ _ _ _ -,_ , ^.^ ^aaac maar stii jn z,n stoei^ want

de toestand van z'n ogen laat niet
meer toe, dat hij nog enige bezig-
heid verricht. Arie heeft zijn taak
in dit leven volbracht, de avond van
zijn leven is reeds lang ingegaan,
maar zijn geest blijft helder. En

Kerkstraat in één van de kleine
straatjes woonde, altijd achter de
paarden van hotel Driehuizen aan-
sjomvde met een schollenmand,
waarin zij de mest van die paarden
opving, die dan gebruikt werd voor
de bemesting van het aardappelland.

slist, want hij kreeg de volgende En nu nog giert hij van het lachen, daar, zo peinzend in z'n stoel'over
dag een werkkiel aan en toog even- als hij zich dat tafereeltje uit zijn ' " " _ . . .
als ziin vader aan 't opperen bij de schooljongenstijd voor ogen haalt,
metselaars, van 's morgens 5 tot En Arie weet óók nog héél goed,

hoc in Zandvoorts oude vuurtorens' avonds 8 uur, (Zaterdags óók),
voor 6 centen per uur. Sindsdien is
Arie opperman gebleven en op 75-
jarige leeftijd maakte hij nog vier
schoorstenen t)ij woningbouw in do
Willemstraat en klom hij nog als
een kat op de steiger. Ja, onze Arie
i? een Zandvoorter in hart en nie-
rcn, in leeftijd en in werklust, het
echlc type van de oude Zandvoorter.
Arie ia geen prater, geen snoever,
je moet hem af en toe de woorden
uit de mond halen, want om .in de
krant te komen, dat is eigenlijk
niets voor hem.

Hii werd geboren op het Gast-
huisplcin, uit het huwelijk van
Klaas Paap en Aaltie Koning, Dit
echtpaar kreeg 7 kinderen, waarvan
er twee al jong overleden en waar-
van thans alleen hij en z'n broer
Jaap, die thans 88 jaar is, nog over
zijn. Op dat Gasthuisplcin had z'n
moeder een klein winkeltje van
„groenten en andere rotzooi", zoals

in
elke avond opnieuw het „lichie
werd aangestoken. „Och", zegt hij,
„toen ik een jongen was, toen was
Zandvoort niks ju; heelegaer niks!
Een paer hoisies, verders het Bad-
huis en Driehuizen, een stelletje
varkenskotten, een bietje weiland
en een paer koeien en voor de rest
weiland en arremoe, en vooral niet
te vergeten zand, waar je ook liep,
overal was zand". Hij verhaalt van
zware stormen, die het oude vis-
sersdorp teisterden, van het zinken
dak dat van hotel „d'Orange" af-
woei en een paar laag gelegen huis-
jes kraakte; van de brand in ,.de
Bierton", en van de tijd, dat hij
werkte en oppaste in zijn vrije uren,
voorzover hij die nog had bij Jhr.
van Rozenburg op Kostverloren, die
„de malle heer" werd genoemd.

Zo praten we maar met deze oude
Zandvoorter, die bijna een eeuw in
zijn geliefd dorp woont, waar thans

bijna een kwart eeuw Zandvoort
dankbaar, daarover eens te kunnen
praten, voel ik weer zo- héél sterk
de vergankelijkheid en kortheid van
dit leven, ondanks zelfs deze hoge
ouderdom. Een leven, dat ook onze
Arie tussen de vingers Ss doorge-
glipt. Want tussen Betje Boven, die
paardevijgen verzamelde in een
schollenmand, tussen deze Betje
Boven en nu liggen 85 lange jaren.
Wat zijn ze omgevlogen, wanneer
we er Arie over horen vertellen.
Het betekent een waarschuwing en
een opwekking tegelijkertijd, ons
leven even werkzaam te besteden
als onze 05-jarige Arie dat deed,
die daarover thans — gezeten in
z'n stoel — herinneringen ophaalt.

Ik heb hem gefeliciteerd, Arie
Paap, 95 jaar, Zandvoorts oudste
man, in m'n hart heb ik gedacht:
„Arie, dat doe ik namens alle in-
woncrs van Zandvoort! Mogen de
jaren, die je nog zijn toebedeeld, in
vrede, voorspoed en geluk verlopen.

K.

Onrustig, ge j aagd f
Mijnhardt's Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen.

Onder de tram
Wil Elzinga, die Dinsdagavond nog
zo enthousiast en vrolijk de rol van
Fifi vertolkte in „De Walsdroom"
van Oscar Strauss, bij de Zandv.
Operettevereniging, lag nog geen 12
uur later in het Binnengasthuis te
Amsterdam, daar zij j,l. Woensdag-
morgen op weg, naar haar werk, te
vlug uit de tram stapte op de Dam.
in Amsterdam, waardoor zij viel en
doordat het tramstel üog verder op-
trok, onder de bijwagen bekneld
geraakte. Haar toestand liet zich
aanvankelijk niet zo erg rooskleurig
aanzien, doch de laatste berichten
melden, dat zij vermoedelijk geen.
ernstig blijvend letsel heeft opge-
lopen. Een zware bloeduitstorting in
de heup zal eerst dienen, te vermin-
deren, om vast te stellen of eert
bekkenfractuur is ontstaan. Zij heeft
wel uiterst pijnlijke kneuzingen op-
gelopen, doch -wonder boven -won-
der blijkt niets te zijn gebroken.

Van ganser harte wensen wij Wil
een spoedig herstel toe.

Interessante filmavond
Een interessante filmavond wordt

auto- en motorrijdend Zandvoort
Dinsdag a.s. aangeboden door Rin-
ko's autobedrijven, welke verzorgd
wordt door de Caltex-fabrieken.

Reeds enkele malen maakten wij
een Caltex-filmavond mee en moch-
len dan steeds constateren, dat er
geen mens was — ook wij niet — die
er niet opgetogen vandaan kwam.
Zo zal het óók Dinsdagavond weer
zijn. Wij bevelen deze
bijzondere filmavond gaarne aan,
waarvoor nog een beperkt aantal
plaatsen gratis verkrijgbaar is bij
Rinko's autobedrijven en waarvoor
•wij U, voor verdere- bijzonderheden,
verwijzen naar do in dit nummer
voorkomende advertentie.



Cp Donderdag 11 Maart a.s. hopen
onze geliefde ouders

B. GHOENEWEG
en

T. GROENEWEG-v.d. MIJE
hun 12i/« jarige echtvereniging te
herdenken. Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is de wens van hun
liefhebbende kinderen.

Bastiaan Jan.
Jan Bastiaan.

Stationsplein 11 (Theater Monopole).

Zandv.Operette Vereniging
Secr. KI. Krocht 5, Telef. 2602

Wegens enorm succes, 3e voor-
stelling van

Een Walsdroom
Muziek OSCAR STRAUSS,

cp WOENSDAG 17 MAAKT in
Theater MONCPOLE, aanv. 8 uur
Met het oog op het definitief
vastleggen van de zaal moeten
de kaarten voor a.s. Dinsdag 9
uur, besteld zijn.
Kaarten zijn verkrijgbaar a f2,50
en f 1,75, belasting inbegr. bij:
C. Schaap, KI. Krocht, Tel. 2602,
't Wonder van Zandvoort, Swa-
luëstraat 9, Tel. 2418, J. v.d.Werff
v. Ostadestr. 22; R. Schaap, Pot-
gieterstraat 36; J. Hoogervorst,
Brederodestr. 98a; J. Wind, Haar-
lemmerstr. 94; Theater Monopole,
tel. 2550; G. Kist, Emmaweg 11.
Plaatsbespreking op de dag der
voorstelling van 11.30-12.30 uur

aan de zaal.

BURGERLIJKE STAND
26 Febr. t.m. 4 Maart 1054.

Geboren: Margaretha Johanna, d.
van C.L.A. Klinkert en J.J. Wefaer.
Helena, d. van M. Faber en M. van
oer Eyk.

Ondertrouwd: H. Kaufmann en F.
van der Linde. C.H.M. Bruyns en J.
Horeman. J. Hoekema en D.J. Hol-
lestelle.

Getrouwd: C.A. Wijckerheld Bis-
dcm en J. van Meurs.

Comm. Huish. en Gezinsvoorlichting

FILMMIDDAG
op MAANDAG 8 MAART 1954 in
„ZOMEHLUST", onder de titel

„Rayon een product van
Nederlandse speurzin
en energie"

Een juiste en aangename voorlich-
ting betreffende de fabricage van
rayongaren en rayonvezel, de kunst-
matige textielgrondstoffen, waarvan
zovele artikelen vervaardigd en ge-
kocht worden. - Aanvang 2.30 uur.

Toegangsprijs 15 cent.

TAXI?

P.Kerkmans'
Autobedrijven - Haltestr. 63

Grotere afstanden,
speciale tarieven.

GEVRAAGD: NET MEISJE voor de
morgenuren, v. Staveren, Zeestr. 48.

& Zonen
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
Binnenw. 155, Tel.39872 Heemstede.
Verse groenten schaars en duur!
Geen nood, wij hebben voor U een
prima blik sperciebonen voor 82 et.
Appelmoes van goudreinetten 72 et.
en een blik prima doperwten voor
85 et. Verder snijbonen, spinazie,
worteltjes, asperges enz. Houdt U
niet van blikgroenten? Dan hebben
wij voor U alle soorten Diepvries-
groenten en -fruit. Werkelijk van
vers niet te onderscheiden. Ook is
er nog steeds voorradig sperciebonen
snijbonen en andijvie uit het vat.
En dan natuurlijk onze bekende
schoongemaakte Bredase spruitjes
en het echte Brusselse lof. En nog
steeds verse soepgroenten 30 et. 100
gram. Prima roodkokende stoofperen
alle soorten sinaasappelen, manda -
rijnen en appelen. Verse Valeücia
pinda's, walnoten, kastanjes enz.
U belt 2112 en.. wij bezorgen direct!

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen, «n
inboedels. - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL 2164

Wit en gekleurd

KASTPAPIER
Boekhandel V. J. van Peiegem
KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

Voor „de Stille Armen"
Wij maken bekend, dat na Kerst-

mis 1953 nog zijn binnengekomen de
volgende bijdragen:

A. E. t. B. ƒ5.- en I. D. ƒ5.-, in
totaal dus ƒ10.-. In het geheel is
ontvangen )'684.72, voor Zandvoort
een prachtig resultaat.

Vele gezinnen zijn in de vorst-
periode geholpen kunnen wordenen
deze zijn vervuld van grote dank-
baarheid jegens de vele milde gevers

Het comité:
Mr. H. M. van Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. van Pagée.

50e jaarvergadering O.S.S.
In gebouw Zomerlust werd Vrij-

dagavond j.l. de 50ste jaarvergade-
ring van de gymnastiekvereniging
„Oefening Staalt Spieren" gehouden.

In zijn uitvoerige inleiding heette
de voorzitter, de heer J.H.B. Brink,
naast de leden, speciaal de ere- en
oud-leden welkom. Spr. gaf daarna
in beknopte vorm een overzicht
ever de afgelopen 50 jaar en con-
cludeerde tenslotte, dat door de
vereniging veel op het gebied van
lichamelijke opvoeding in de ruim-
ste zin des woords, was gedaan, j
waarvoor aan allen, die daartoe "
hadden bijgedragen, hulde en dank
werd gebracht.

De jaarverslagen van secretaris
en penningmeester werden goedge-
keurd. Het bestuur bleef ongewij-
zigd en samengesteld als volgt:

J.H.B. Brink, voorzitter; S. v.d.
Bes, secretaris; J.L. de Bas, pen-
ningmeester; Mevr. E. van Luijk-
Vellkamp; Mej. H. Keper, M. Cas-
tien en A. van Duin, leden.

In de diverse commissies werden
enige kleine veranderingen aange-
bracht.

Na de mededelingen over het
jubileumprogramma, huldigde de
voorzitter de dames L. v.d. Meije,
W. Paap, R. Visser, G. van Duijn-
Koningsbruggen en de heer H.
Gansner met hun 12V. jarig lid-
rnaatschap den vereniging en Mevr.
G. Luijte-Paap en de heer M. Cas-
tien met hun 30-jarig jubileum als
lid der vereniging. Op zijn beurt
werd de voorzitter door de secre-
laris toegesproken en gelukgewenst
met zijn 30-jarig lidmaatschap. De
aan deze jubilea verbonden insignes
werden hierna uitgereikt.

Na de huishoudelijke vergadering
werden enkele films vertoond,
waarna de avond besloten werd
met een gezellig dansje.

SLAGGRIJ-SNACK8AR GAUS
\ KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

Het speciale adres voor Gelardeerde
LEVER en PEKELVLEES.

Probeert onze
Leverworst Speciaal 35 et. 10O gram

Alles uit eigen worstkeuken.
U belt en wij bezorgen óók bij U aan huis!

DANSEN - Zomerlust
ZATERDAG 6 Maart - 8 uur

Gezelligheid en sfeer.
VRIJ ENTREE.

o.l.v.

de Casanova's

HYPOTHEEK
op. gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

Administr-kantoor A. F. HEUFT
Inriohten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
'Zandvoortsalaan 117 - Zandvoort

Telaf. 2236

Politie in Clarastichting
Voor patiënten eni personeel in de

Clarastichting, bracht de toneel-
groep van de Zandvoortse politie-
spcrtvereniging een opvoering van
P. Blackmore's blijspel: „Zeilschip
de zwarte zwaan"

Het was de eerste maal in de ge-
schiedenis van dit sanatorium,' dat
een toneeluitvoering in dergelijk
verband werd gegeven en als zoda-
nig voor een ieder een experiment.
De heer P. Waterdrinker had voor
deze gelegenheid in de grote zaal
van het gebouw een toneel opge-
bouwd en verschillende decors uit
zijn gebouw „Zomerlust" laten over-
brengen, waardoor een aardige to-
neelzaal was ontstaan.

De spelers, onder leiding van de
heer Jos. Dröse, gaven ook nu weer
al hun krachten om de opvoering te
doen slagen en dit gelukte in alle
opzichten. De uitvoering had een
daverend succes en van begin tot
einde werd door de patiënten, waar-
van er enkelen oj> hun bedden de
voorstelling bijwoonden, enthousi-
ast meegeleefd met de koddige bele-
venissen van de familie Portal.

Tijdens de pauze liet de heer Wa-
terdrinker aan de patiënten een
varrassing aanbieden in de vorm
van een pakketje lekkernijen, terwijl
de verpleegsters van hem elk een
gebakje ontvingen. Het behoeft geen
betoog, dat dit gul gebaar door allen
op hoge prijs werd gesteld. Een der
patiënten dankte namens alle aan-
wezigen en overhandigde de dames
chocolade en de heren sigaren, ter-
wijl óók de heer Waterdrinker si-
garen ontving.

De Zandvoortse politie toneel-
groep heeft met deze opvoering
prachtig werk geleverd door het
geheel gratis aanbieden van een
avond, zoals men die nog nimmer
beleefde, een avond waarover door
de patiënten nog lang in dankbare
herinnering zal worden nagepraat.

Rayon-filmavond .
Gaarne herinneren wij nog even

aan do interessante „Rayon-film-
middag", welke de Vrouwencontact-
commissie Maandagmiddag in ge-
bouw „Zomerlust" aanbiedt.

Een film, voorafgegaan door een
causerie, die onze dames zeker niet
moeten verzuimen, want het wordt
bijzonder leerzaam en interessant.
Wij schreven er vorige week reeds
uitvoeriger over on volstaan dit-
i, ••al met te verwijzen voor nadere
bijzonderheden naar de in dit no.
voorkomende advertentie. l

SflicBiiSrag WStte Kruis
Wijkzuster S. M. de Wilde
is VERHUISD van HAARLEMMERSTR. 7 naar

ZEESTRAAT 67
TELEFOON BLIJFT 2720.

Spreekuur dagelijks 2-3 uur.

Cok het

Kraam-centrum
is thans aan dit adres gevestigd. Zitting iedere
Ie en 3de Dinsdag van de maand van 10-11 uur.

PALTH E Service Station
Grote Krocht 21-23 - Telefoon 2574

Ook voor kleine reparaties.

Kledingmagazijn Fa. v. Mensen

Wegens onze a.s.

zijn wij genoodzaakt onze voorraad tegen

abnormale prijzen
op te ruimen!

Wij moeten bovendien plaats maken voor
de voorjaars- en zomergoederen, die wij
voor de heropening zullen ontvangen.

DIVERSE ARTIKELEN zoals

WoningfexfieS
(vitrages, handweefstcffen, dekens)
verkopen wij geheel uit!
Deze artikelen nemen wij NIET MEER OP
na de verbouwing.

VITRAGES van ƒ2.95 voor ..f 1,35 p.mtr.

VITRAGES van ƒ1,50 voor f 1,OO p.mtr.
enz. enz.

Zeldzame koopjes
op allerlei gebied!

Profiteert allen mede! Diverse winter- en zomer-
japonnen VOOR BESPOTTELIJKE PRIJZEN!

ALLE RESTANTEN
SViOETEN ER UIT!
Niet getalmd, doch komt
enorme

U eens kijken in de

Verbouwings'

van

Textiel- en Confectiemagazijn

DE WAAG"
Telef. 2O87

J?
Haltestraat 4O

Cck in OVERHEMDEN, DASSEN, SPORT-
KOUSEN enz. geweldige koopjes!
ER IS VAST IETS VOOR U BIJ!

Offic. vergunning verleend door de
Kamer van Koophandel

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!

Open parenlcarnpioenschap
Zondagmiddag 7 Maart wordt in

hotel Keur een open paren wedstrijd
gehouden, waarvoor de Zandvoortse
bridgeclub op verzoek van de pro-
paganda-commissie van de Nederl.
Bridge-bond de organisatie op zich
heeft genomen.

Tot nu toe werden deze open
parenwedstrijden door een omroep-
vereniging georganiseerd, die dit
echter heeft gestaakt. De N.B.B, wil
echter deze wedstrijden gaan voort-
zetten, om die bridge-liefhebbers,
die niet zijn aangesloten, de ge-
legenheid te geven, wedstrijden te
spelen. Voor elke groep van acht
paren worden twee prijzen beschik-
baar gesteld. Bovendien is aan
bovengenoemde wedstrijden een
districts- en een landskampioen-
schap verbonden. De leiding berust
bij de heer Joh. Fabel te Haarlem.

Viertallen-wedstrijd
De Zandvoortse bridgeclub hield

Zaterdagavond in hotel Keur een
geanimeerde viertallenwedstrijd
tegen de bridgeclub „Boekenrode"
uit Heemstede, om een wisselbeker,
die voor de eerste maal door de
Zandvoortse vereniging werd be-
schikbaar gesteld.

In zijn openingswoord wees de
voorzitter van de Zandv. bridgeclub,
de heer J.G. Bisenberger erop, dat
er steeds een zéér prettige ver-
standhouding met de Heemsteedse
vereniging was geweest, reden
waarom men besloten had, deze
drives om een wisselbeker te gaan
instellen. De voorzitter van „Boe-
kenrode", de heer Daniels, beves-
tigde gaarne de woorden van zijn
collega en overhandigde hem als
blijk van Heemstede's sympathie
met dit 20 gewaardeerde Zand-
voortse initiatief, een bloemenhulde.

Onder leiding van de heer Joh.
Fabel uit Haarlem, werd hierna
door 120 spelers aan de wedstrijd
deelgenomen, welke een zéér gezel-
lig verloop had. Bij het ingaan van
de rust leidde Boekenrode met 19-11.
Het einde werd voor de gasten nóg
overtuigender, want met 23-7 (760
tegen 585 matchpunten) wist „Boe-
kenrode" voor de eerste maal op
deze wisselbeker beslag te leggen.
In het komende najaar zal in Heem-
stede do revanche-wedstrijd plaats
hebben. Een drive in de vrije lijn
lussen de overblijvenden, werd ge-
wonnen door de dames Rekké-
Bcrkhout met 45-41.

Een viertallen-wedstrijd (Vrijdag
gespeeld) tussen R.K. Haarlem 5 en
Zandvoort 2 werd gewonnen door
Zandvoort met 72-24, waardoor
Zandvoort 2 naar de Istc klasse
promoveert.

Zandv. Hockey Club
Door de slechte toestand der terrei-
nen werden alle wedstrijden afgelast
Het programma voor a.s. Zondag:

Heren: Z.H.C.-Amsterdam 3.
Alliance 2-ZH.C. 2.

Dames: Alkmaar Z.H.C. 1.
Z.H.C. 2-Alkmaar 2.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen

J.l. Zaterdag en Zondag waren de
velden weer enigszins bespeelbaar
zodat er na een onderbreking van
5 weken weer gespeeld kon worden.

Zandvoortmeeuwen l speelde een
vriendschappelijke thuiswedstrijd
tegen de Haarlemse 3e klasser EHS.
Van goed voetbal was op het gladde
veld geen sprake. Ook enthousiasme
en een juiste spelopvatting waren
bij de thuisclub niet aanwezig, zo-
dat E.H.S. verdiend met 3-1 won.
De competitiewedstrijd Zandvoort-
meeuwen 2 - Bloemendaal 2 werd
docr de bezoekers met 2-4 gewonnen.
Het was geen mooie wedstrijd. Door
vele onjuiste beslissingen van de
niet onberispelijk leidende scheids-
rechter ten nadele van Zandvoort-
rneeuwen werden de gemoederen bij
de thuisclub danig verhit. Enkele
spelers raakten geheel van de kook,
waardoor de wedstrijd in een on-
aangename sfeer eindigde. Een deel
van het aanwezige publiek heeft
zich tijdens deze wedstrijd heel on-
behoorlijk gedragen. Onfatsoenlijke
opmerkingen aan het adres van de
scheidsrechter werden op luidruch- '
tige wijze kenbaar gemaakt. Het i
bestuur kan dit niet tolereren. Per-
scnen die zich niet behoorlijk kun-
nen gedragen tijdens de wedstrijden
zulen onherroepelijk van hei ter-
rein worden verwijderd en de toe-
gang voorgoed worden ontzegd.

Zandvcortmeeuwen 3 speelde een
vlotte wedstrijd tegen het niet al Ie
sterke VI. Vogels 2 en won met
flink verschil. Het 5e elftal had in
de uilwedstrijd tegen H.F.C. 5 tot
één minuul voor 'l cindo nog de
leiding maar kon de gelijkmaker
niel voorkomen. De wedstrijden van
hel 6e en hel 7e, resp. uit legen
Hillegom 6 en Bloemendaal 7. moes-
ten nog vóór de rust wegens de
sneeuw worden gestaakt.

Hel Ie Zaterdagmiddagclftal bp-
haaldo een gelijk spel tegen zijn
medegcsadigde voor de onderste
plaats S.V.J. Hot 2c Zatcrdagmid-
dagelf tal bleef verre in do meerder-
hcid uil legen S.S.H.
Uitslagen van j.l. Zondag:

Zandv.mecuwon 1-E.H.S. l 1-3
Zandv.mceuwen 2-Bl.daal 2 2-4
Zandv.mccuwen 3-Vl.Vogcls 2 8-0
H.F.C. 5-Zandv.mccuwen 5 2-2

Uitslagen van i.l. Zaterdag:
S.V.J. 1-Zandv.meeuwen l 1-1
S.S.H. 1-Zandv.meeuwen 2 1-6
Schoten a-Zandv.m. adsp. a 2-2
Schoten b-Zandv.m. adsp. b 1-6
Zandv.m. adsp. c-D.C.O. b 6-0

Zandv.meeuw en l speelt ten
bate van jubilerend „O.S.S."

Het Ie elftal van Zandv.meeuwen
speelt a.s. Zondagmorgen om 11
uur een vriendschappelijke wedstrijd
tegen het sterke Zilvermeeuwen uit
Zaandam. De baten van deze wed-
strijd zijn bestemd voor de jubile-
rende gymnastiekvereniging O.S.S.
Leden en seizoenkaarthouders van
Zandvoortmeeuwen hebben tot deze
wedstrijd geen vrije toegang.
Programma Zondag 7 Maart a.s.:

Zandvoortm. 1-Züverm. l 11 u.
Zandvocrtm. 2-Zilverm. 2 12.45 u.
Zandvoortm. 3-D.I.O. 2 9.45 u,
Stormvogels 5-Zandvoortm. 4 10 u.
H.B.C. 4-Zandvoortm. 5 12 ü.
Geel Wit 4-Zandvoortm. 6 12 u.
Zandv.m. jun. b-Hillegom b 12 u.

Programma Zaterdag 6 Maart a.s.:
Zandvoortm. 2-V.E.W. 2 4 u.
Zandv.m. adsp. d-R.C.H. l 3 u.

Woningruil
Amsterdam - Zandvoorf of omg.

AANGEB.: FLAT, Vijzelstr.
(hoekh.) 5 ka., badk., zold.k.,
keuk., 2 W.C.'s, lift, telef.
ƒ89.25 p.mnd. incl. 2 d.g. p.wk.
warmw., of
BCVENH. Overtoom, 5 kam.
(groot), badk. keuk. ƒ56.—
p.mnd.
GEVR.: WONING te Zand-
voort op g. st. tot ƒ65.-. 3-6
kam. Br. no. 30 bur. v.d bl
of tel. K20-47132, A'dam.

Onze SPECIALITEIT
is nog altijd:

DE BESTE KAAS
van Zandvoort!

KOPER's
Comestiblesbedrijf
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.

Restaurant «LA MER»
ZEESTRAAT 26 - TELEF. 2196

Wij bezorgen
bij U aan huis:

PLAT DU JOUR a ƒ2,-
COMPLEET MENU J 3,-



Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. ro.ro.
pagina l 40 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40°/» red.
Bij contract belangr. kort.

GEVRAAGD: M E I S J E
VOOR DB KINDEREN en
lichte huish. bezigheden.
Aanm.: Mevr. Laverman,
Sandrinastraat 2 (boven
Esplanade).
GEVRAAGD : Een nette
HULP IN DE HUISHOU-
DING van 8 tot pijn. 3 uur.
Aanmelden elke dag, be-
halve Zaterdags, Drommel
Haltestraat 9.

Mevrouw Tjaarda, De Fa-
vaugepleir. 53, zcekt goede
HULP v.d. OCHTEND.
Telef. 2243.

TE KOOP : P I A N O ,
van Kinsbergenstraat 12.

Spoelder's Kappershuis
voor dames «n heren
vraagt voor de dames-
salon een nette

Leerling-kapster
Aanmelden dagelijks:
Haltestraat 14.

TE KOOP: HARMONIUM
2 spels, 13 registers; merk
E. Muller. Mooie klank.
Mosquito hulpmotor, bei-
den in goede staat. v. Stol-
bergweg 2.
BRIL VERLOREN. Tegen
beloning terug te bezorgen.
Hcbbemastraat 8.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Last van Uw voeten?
Mevr.W.Huijboom

helpt U!
Med. Gedipl.
Pedicure-Manicure.

Bezoekt U ook aan huis.
Jan Steenstraat 9a

Adverteert in dit blad

TE KOOP AANGEBODEN:

Uzeren Fietsenrekken
(ongeveer 12 meter). - Voordelige aanbieding.
P. Waterdrinker. „Zomerlust". - Telefoon 2164.

GEVRAAGD:

een Ie en 2e monteur
voor direct.

GARAGE SMIT - Parallelweg 32 - Telef. 2391

Bij Slagerij Burger
Prima kwaliteit

Enorme sortering
Lage prijzen

U weet het: geen lage prijzen ten
kcste van onze kwaliteit!

RUNDVLEES: 500 gr.
Doorr R. Lappen ƒ1,65
Magere Lappen . .ƒ1,98
Fijne Rib f1,98
Rcsbief ƒ2,25
Lende )'2,25
Entre Côte ƒ2,25
Staartstuk ƒ2,25
VARKENSVLEES:
Magere Lappen ..ƒ1.98
Dcorr. Lappen .. ƒ1,60
Fricandeau ƒ2,10

Schoudercarb. .. ƒ1,65
Rïbcarbcnade .. ƒ1,78
Haascarbonade.. ƒ1,88
Filet ƒ2,25
Kalfsvlees-redarae:
Lappen ƒ1,38
Fricandeau .... ƒ1,88
Kleine carbonade ƒ0,88
LAMSVLEES:
Dccrr. R Lappen ƒ1,48
Carbonade /1.38
Bout ƒ1,89

(69 etWEKKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gebr. Gehakt

Gebrs. SURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegern & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2350

Vrijdag 5, Zondag 7 en Maandag 8 Maart, 8 uur
LAUBENCE OLIVIER, JOAN FANTAINE
GEORGE SANDERS, GLADYS COOPER
en JUDITH ANDERSON1 in

REBECCA
REBECCA is gebaseerd op de populaire
roman van. Daphne Du Maurier, die over
de gehele wereld werd en nog steeds wordt
gelezen! - Bekroond met de „Academy
Award". Toegang 18 jaar.

Vanaf Dinsdag 9 t.m. Donderdag II Maart 8 uur
GLENN FORD, BRGDERICK CRAWFORD
MILLARD MITCHELL en DOROTHY
MALONE in:

Opstand in de Sing Sing
Een machtig, realistisch drama zich af-
spelend achter de muren van Ameiika's
meest beruchte gevangenis. - Spanning.
Sensatie. Romantiek. Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 7 Maart 2.30 uur Speciale Matinee
Wij presenteren U de koningen van de lach
STAN LAUREL en OLIVER HARDY IN:

Achter de tralies
Een oerkcmisch filmwerk, hetwelk U zal
doen schateren! Alle leeftijden.

ZATERDAG 6 MAART GERESERVEERD voor
de grote JUBILEUM-FEESTAVOND van O.S.S.
t.g.v. het 50-jarig bestaan.

o
brengen wij U de mooiste
snitten in allerbeste kwa-
liteit en vanzelfsprekend
tegen zo laag mogelijke
prijs!

Brossois Schoenhandel
Annex reparatie-inrichting

Salon voor schoonheidsverzorging

Hogeweg 42 Telef. 2313

Gezichtsmassage - Epileren - Ontharen
Ontwratten - Verwijdering Agné.

PEDICUREN - MANICUREN - HOOGTEZON.

Magazijn

voor RADIO - TELEVISIE - RIJWIELEN
Kinderwagens, Stofzuigers, Wasmachines,
Haarden en Kachels, - Huis en Slaap-
kamers - Bedden - Dekens - Kleden en
Tapijten - BALATUM en. LINOLEUM
Huishoudelijke en luxe artikelen.
Event. gem. bet. cond.

KERKPLEIN 5 - TELEF. 2658

G. I. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
«taan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF!
Hogeweg 29 - Telef. 2464

IEDERE WOENSDAG:
Speciale
mosselenavond

Café-Rest. „DE KROON".
G.H. v.d. Erjken.

Stationsstraat 11, Tel. 30V5.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandal

A. Prinsesseweg 15
Telef. 3066

Groot en klein vinden
VANDERWERFF's

brood FIJN!

Deze week RECLAME

250 gram Allerhande
voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.

TELEF. 2153

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.
Telef. K 25O7-2O33

Half Maart
VEILING

Van diverse inboedels. Dagelijks ge-
legenheid tot het afgeven of ophalen
van goederen. - Volgende week
uitgebreide annonce.
Veilingmeester

P.Waferdrinker
TELEF. 2164

Er gaat toch maar niets boven

een H JPV-vmR
en 't is voordelig óók!

Telef. 26OO
A. SCHROEDER

Dag en nacht. HOGEWEG 50a

Werklustigen!
U wenst niet langer achter de
kachel te zitten. U bent met Uw
inkomen en gedwongen rust niet
tevreden. U wilt graag iets ver-
dienen. Hier is een prachtkans
voor U, ook als U gepensionneerd
of rentenier bent.
Bii een reeds meer dan. 30 jaar
gevestigde fabriek in specialité's
voor H.H. Veehouders hebt U
gelegenheid cm Uw inkomsten te
vermeerderen en Uw vrije tijd in
Uw gemeente nuttig te besteden.
Uw werk zal bestaan in het be-
zceken van en verkopen aan H.H.
Veehouders, uitsluitend op pro-
visiebasis. In het begin wcrdt U
geassisteerd door één onzer ac-
tieve vertegenwoordigers.
Brieven, met nauwkeurige inlich-
tingen en adressen voor referen-
Ues onder no. 39-220 Bureau van
dit blad.

Het werd laatst in de krant verkond:
Is roken werk'lyk ongezond?

Maar met een „Denicotea-pypje"
(bij de hand,

Hebt V glad maling aan de krant!
Verkrijgbaar bij:

Sigaren magazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT
Herenstraat 4 - Telef. 2137

Voor Zandvoort, Bentveld,
Aerdenhout.

JANSEN EN PIETERSE
P. Wat heb ik gehoord van je

vrcuw, Jansen, ben je je badgasten
tegengekomen in Amsterdam?

J. Moet je horen zeg! Je weet wel,
die leuke badgasten van verleden
jaar naast ons, de familie Dorst, die
komen nu bij ons. Ik ben met hen
meegeweest naar huis en daar kwam
een bekende fles op tafel. Welk
merk denk je?

P. Nu dat is wel te raden. Na-
tuurlijk DUCAAT van Hamers, die
ƒ7,15 per liter kost.

J. Mis hoor. Laat het nu HUIF-
KAR zijn! Die heerlijke jonge Jene-
ver van ƒ6,40 per liter. Wij hebben
het over alles en nog wat gehad.
Hun kennissen willen nu óók al
gaan huren in Zandvoort.

P. Wat een wonder! Zandvoort
wordt ook erg aantrekkelijk! Een
nieuw -wegdek op het circuit, vrij
baden en zwemmen, een nieuwe
verlichting in de Haltestraat, een
650-jarig bestaan viering enz. enz.
en dat trekt allemaal.

J. Zo is het. Maar toen ik vroeg,
•waarom zij nu zo gebrand op Zand-
voort waren, toen zeiden ze: „Dat is,
omdat Hamers er een zaak heeft".
Zodoende behoeït meneer Dorst n.l.
zijn HUIFKAR niet te missen en
mevrouw Dorst haar heerlijke CI-
TRCEN voor ƒ5,90 per liter en 60
cent per d.l.

P. Heb je het er óók nog over
gehad, dat Hamers uit de Kcstver-
lorenstraat no. 34, nu óók een recla-
me-ctalage heeft in de Haltestraat?

J. Nee, dat niet. Maar ik heb wél
verteld, dat Hamers óók meedoet
aan de grote Paastentoonstelling, die
cp 30, 31 Maart en l April in hotel
Bouwes wordt gehouden. Hou die
data in je gedachten. Pieterse, want
reken er cp, dat Hamers wel weer
cp een héél bijzondere wijze daar
voor de dag zal komen. Laten wij
nu maar vast afspreken: Op die
grote tentoonstelling zullen wij —
Jansen en Pieterse — geen enkele
:vcrjd ontbreken. (Adv.).

Voor SPOEDREPARATIES
het adres

Jac. TROOST
horlogemaker

Brederodestraat 11 - Telef. 2774

K.J.C. Zandvoort
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zand-

voort weer de Ie ronde voor het 3-
maandelijkse kampioenschap. No. l
werd A, Ottho; 2e. J. Boom; 3e. van
Staveren; 4e. D. Visser Jr.

Woensdag was de strijd spannend.
Er werd gespeeld om de Noortman-
beker door 40 man. Noord B van i
Zandvoort tegen Sierkan, Haarlem '
en Centrum Haarlem tegen Sierkan
Haarlem. Noord behaalde 20969 p.
5 m.; Sierkan a 19355 p. 5 m.; Cen-
trum 22349 p. 15 m.; Sierkan b
16052 p. 10 m.
Viijdag speelt dames Noord bi tegen
Corodex, beiden uit Zandvoort.

K.J.C. Noord
Donderdag 25 Febr. werd de laat-

ste wedstrijd van deze maand ge-
speeld en bracht als kampioen op
de lijst: A. Zwemmer; 2e. W. Paap;
3e. H. Bol; 4e. A. 'Drommel. Het
grootst aantal marsen werd be~
haald door G. van Veen.

In de eerste wedstrijd in het
tourncoi uitgeschreven door K.J.C.
Zandvocrt om de Noordman-beker
werd Vrijdag 26 Febr. j.l, door onze
vereniging de 2e plaats bezet met
22.100 punten en 10 marsen, een.
overwinning behaald op K.J.C. Pa-
pegaai uit Haarlem. Een mooi suc-
ces, heren!

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Adsp. a wist Zaterdag j.l. door een
2-1 overwinning op T.Y.B.B. b het
kampioenschap te behalen. Adsp. b
klopte H.B.C, d met 5-2.
Programma voor a,.s. Zo»do0:

T.Z.B.-Geel Wit 12 uur.
Zaterdagmiddag:

T.Z.B. adsp. a-D.S.S. b 3.30 uur.
T.Z.B. adsp. b-Hfd. Boys b 2.30 uur.

Adsp. b ontvangt de leiders van hun
afdeling. Het moet dus een over-
winning worden, willen jullie in de
running blijven.

HOOGWATER
H.W. L.W, H.W. L.W. Strand

Maart berijdbaar
7 4.58 12.— 17.14 24.- 9.00-15.00
8 5.39 12.30 17.58 1.— 9.30-16.00
9 6.23 13.30 18,45 1.30 10.30-16.30

10 7.10 14.— 19.36 2.30 11.00-17.30
11 8.02 15.— 20.30 3.30 12.00-18.30
12 9.02 16.— 21.44 4.30 13.00-19.30
13 10.26 17.30 23.22 6.30 14.30-21.30
Samengesteld door P.v.dMyeKCzn.

voor het autorijdend publiek in Zandvoort en omgeving

Van 8 tot 13 Maart a.s. zal in ons bedrijf een

worden gehouden. Een expert van de Caltex Petroleum Maat-
schappij (Nederland) N.V. zal aanwezig zijn bij het doorsmeren
van Uw wagen en zal U alle gewenste inlichtingen verstrekken
omtrent het Caltex Marfak doorsmeer- en onderhoudssysteem,
cpdat U veilig, comfortabel en zuinig zult kunnen rijden.

Van deze gelegenheid maken wij tevens gebruik U uit te nodigen
tot het bijwonen van een interessante

welke op 9 MAART a.s. te Zandvcort des avonds 8 uur in
„ZCMERLUST", Kcsterstraat 5, zal worden gehouden.
Een beperkt aantal gratis toegangsbewijzen hiervoor kunnen
neg worden afgehaald bij:

AVT0M08I&L8S&KIJVSN
Oranjestraat 2-10 - Zandvoort Telef. 2424

UNION met J.L.O.-motor
Het pronkjuweel onder de bromfietsen! Wereldberoemd. Sierlijk.
Snel. Solide. Sterk. Prijs ƒ566,— compleet. Uit voorraad leverbaar.
Enige handelaar ter plaatse voor rijwielen met hulpmotor.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TEL. 2323. Ziet onze etalage!

.Eugène
Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr,, A'dam
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactement.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
len 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Perma-
nent, compleet ƒ6,—.
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Daar zijn ze weer
Ja, daar zijn ze weer, deze zon-

overgoten voorjaarsdagen, waarop
•we zolang gewacht hebben. Nu lig-
gen strand, zee en duinen weer in
een gulden gloed van een steeds
warmer wordende voorjaarszon. Nu
ontwaakt Zandvoort opeens als één
man en bereidt zich voor op het
feest van zonnewarmte en vacantie-
vreugde. De strandpachters maken
zich gereed. Reeds Zondag a.s. zul-
len verscheidenen van hen hun
zaken hebben geopend en krijgt ons
strand weer zijn zomerse aanzien.
Het is, of ons dorp plotseling een
ander kleed heeft aangetrokken,
want er zit dat ondefinieerbare in
de lucht, dat wijst op voorjaar, op
zon en warmte en daarvan moet
Zandvoort het tenslotte toch hebben,
hoe gezellig de intimiteit van ons
dorp in winterse dagen ook is.
Zandvoort is deze week bezig, zich
•met spoed in te stellen op het
komende seizoen. Moge het voor
ons allen- een goede en zegenrijke
tijd warden!

Schorsing
Het is nu algemeen bekend, dat

het bestuur van Zandvoortmeeuwen
'besloten heeft de spelers P. van
XiOon en A. Koning te schorsen voor
twee competitiewedstrijden en C.
Keur te schorsen in afwachting van
•een uitspraak van de K.N.V.B. Wat
P. Paap betreft, deze zaak bleef nog
in onderzoek. Een en ander hield
verband met het wangedrag tijdens

«ere na de wedstrijd Zandv.meeuwen
2-Blcemendaal 2 op Zondag 28 Febr.
j.l. te Zandvoort gespeeld.

Het is een beroerd geval, dat het
•"bestuur tot deze harde maatregelen
•moest overgaan, maatregelen, waar-
van velen in Zandvoort geschrokken
zijn. Doch dat een dergelijk iets
vroeg cf laat tóch komen moest, dat
lag er duimendik bovenop. Het ge-
halte van de wedstrijden de laatste
•maanden werd er niet beter op.

• Vermoedelijk hebben de slechte
resultaten zowel bij publiek als
spelers daarop invloed. Als het niet
naar wens gaat, is men vlugger ge-
•prikkeld, dan wanneer men suc-
cessen boekt. Volgens ons ligt een
groot deel van de schuld hier óók
bij het publiek. Het is méér dan
ergerlijk, zoals dat zich in som-
,-mige gevallen gedraagt en uiterst
onbehoorlijk in zijn commentaar is.
Hierdoor óók prikkelt men de spe-
lers en brengt men zeker het spel-
•peil niet omhoog. Daarom juichen
wij het toe, dat het bestuur tevens
besloot, ieder, die in het vervolg
zich onbehoorlijk gedraagt, onbe-
hoorlijke taal uit, of zich op sto-
rende wijze met de leiding der
wedstrijden bemoeit, de toegang tot
de terreinen zal worden ontzegd.

Hoewel wij deze gang van zaken
(Varvolg: 2» kolom onderaan)

Gouden jubileum O.S.S.

„WURF-PRAET"

WULLUM v. d. WURFF:

Reclaeme op 't Raedhv.isplein:
Welkom in Zandvoort!
Is Uw halve liter bloed

óók al hierbij?

Voorzitter J. H. B. Brink
Koninklijk onderscheiden.

De viering van het 50-jarig bestaan
van de gymnastiekver. „Oefening
staalt spieren", is Zaterdag j.l. op
grootse wijze ingezet met een druk
bezochte receptie in. de middaguren
in paviljoen Kiefer, gevolgd door
een feestavond in theater Monopole.

Vrolijk wapperde de verenigings-
vlag aan de vlaggemast en binnen
stonden de vlaggen der onder-
Dfdelingen opgesteld, terwijl een
schat van bloemen de zaal een
vrolijk en fleurig aanzien gaf, toen
de voorzitter van de feestcommissie
Dr. J. van der Meer, de talrijke
aanwezigen welkom heette, in het
bijzonder burgemeester Mr. H. M.
van Fenema met echtgenote, niet
alleen als vertegenwoordiger van
het gemeentebestuur, doch levens-
als beschermheer en voorzitter van
het ere-comité; voorts wethouder
A. Kerkman; de gemeentesecretaris
de heer W.M.B. Bosman; de heer
J.Th. Sommer, voorzitter van het
Kon. Nederl. Gymnastiekverbcnd;
de heer Th. Fortgens, voorzitter van
de Kennemer Turnkring; afgevaar-
digden van zusterverenigingen en
vele andere autoriteiten. Spreker
memoreerde, dat O.S.S. één der
oudste verenigingen in Zandvoort
mag worden genoemd en dat liefde
voor deze vereniging geleid had tot
de grootse viering van het 50-jarig
bestaan, waarvan deze officiële
receptie de inzet vormt.. Vervolgens
gaf spreker het -woord aan Zand-
voorts burgemeester.

Mr. H.M. van Fenema merkte
o.m. op, dat de oprichting van O.S.S.
op 5 Maart 1904, een bijzonder be-
langrijke gebeurtenis was. Doch het
belangrijkste was zeker wel, dat in
de afgelopen 50 jaar de doelstel-
lingen, die de vereniging zich had
gesteld, ten volle werden verwezen-
lijkt, n.l. het bevorderen van het
physiek weerstandsvermogen van de
inwoners van Zandvoort. Daarom is
O.S.S. uitgegroeid tot een onmisbare
vereniging in de badplaats. O.S.S.
is zelfs een begrip geworden. Har-
telijk feliciteert spreker namens het
gemeentebestuur, dat zéér sympa-
iek tegenover het werk van O.S.S.

staat, dit bleek reeds uit het feit, dat
met algemene stemmen een belang-
rijke subsidie voor het gouden jubi-
leum beschikbaar werd gesteld, het
blijkt opnieuw, omdat in de ver-
gadering van het college van B. en
W., die Donderdag j.l. gehouden
was, spontaan werd besloten een
gouden medaille van de gemeente
Zandvoort beschikbaar te stellen als
prijs voor één der komende wed-
strijden, naar keuze der vereniging.
Onder grote bijval deelde de burge-
meester hierna mede, dat hij per-
soonlijk én als beschermheer én als
voorzitter van het Ere-comité een
medaille beschikbaar stelde.

De grootste verrassing van de
dag kwam echter, toen Zandvoorts
burgemeester onder merkbaar toe-
nemende spanning mededeelde, dat
het werk van O.S.S. óók bekend was
geworden in regeringskringen in
Den Haag en dat Zaterdagmorgen
op het Gemeentehuis bericht was
binnengekomen, dat het H.M. de
Koningin had behaagd, de gouden
ere-medaille, verbonden aan de orde
van Oranje Nassau toe te kennen
aan de voorzitter van.de gymnas-
tiekver. „Oefening staalt spieren",
de heer j. H. B. Brink, voor diens
belangrijke werk nu reeds geduren-
de tal van jaren in het belang van
de vereniging verricht. Onder het
zingen van het Wilhelmus spelde de
burgemeester hierna de heer Brink
de hoge onderscheiding op de borst.

Het behoeft geen betoog, dat deze
volkomen onverwachte Koninklijke

betreuren, bewonderen wij de moed
van het bestuur, dat eindelijk dras-
tisch ingreep, zeker met geen an-
dere bedoeling, dan in het belang
der vereniging te handelen.
Het kan anders en het moet anders
met onze Zandvoortmeeuwen-ploeg.
Mogelijk is men nu wakker ge-
schrokken en zal men een andere
koers gaan varen, in - de eerste
plaats door méér ernst te betrachten
en in de tweede plaats door de
trainingsavonden te komen bezoe-
ken. Tenslotte gaat het hier om de
„voetbal-eer" van Zandvoort, die nu
met voeten getreden is en tenslotte
geldt ook hier het spreekwoord van
de zachte heelmeesters.

onderscheiding groot enthousiasme
verwekte, waarvoor een kennelijk
enigszins onthutste en ontroerde
Hr. Brink op bewogen, wijze zijn
dank betuigde.

Het woord was hierna aan de heer
J.Th. Sommer, voorzitter van het
Kon. Ned. Gymnastiekverbond, die
in zijn felicitatie zich uitermate
verheugd betoonde over de warme
sympathie van het gemeentebestuur.
Spr. memoreert, dat O.S.S. reeds 2
jaar na de oprichting lid werd van
het K.N.G.V., prijst de goede samen-
werking in de vereniging en wenst
véél succes met de buitenlandse
gasten, die op 4 Juli de grote turn-
demonslratie zullen, komen opluis-
teren. De hoge Koninklijke onder-
scheiding, die werd verleend, ge-
tuigt er volgens spr. van, hoe be-
langrijk het werk van O.S.S. wordt
geacht, waarna spr. de grote zilve-
ren jubileum-medaille aan de heer
Brink overhandigt, als blijk van
dank en waardering van het KNGV.

De heer M. Casttere, lid van het
bestuur, ontvangt hierna, van de
heer Sommer het diploma van ver-
dienste van het K.N.G.V., voor het
belangrijke werk, ook door hem in
dienst van O.S.S. gedurende tal van
jaren verricht.

De heer Th. Fortgens, voorzitter
van de Kennemer Turnkring, wijst
eïcp, dat voor de opkomst van O.S.S.
enorm veel werk moest worden ver-
zet, want Zandvoort groeide sinds
de oprichting der vereniging van
een aardig dorpje aan zee tot een
badplaats van grootse allure en
daarmee moest O.S.S. meegroeien,
hetgeen gelukte. Wat het heden be-
trelt, had O.S.S. het niet beter kun-
nen treffen, dan. met deze voort-
varende burgemeester als bescherm-
heer. Spreker vraagt aandacht voor
het feil, dat de voortdurende groei
van O.S.S. steeds méér modern
ingerichte gymnastiekzalen nood-
zakelijk begint te maken. Een
fraaie plaquette schenkt hierna de
heer Fortgens namens de kring,
terwijl voorzitter J. H. B. Brink als
eerste in de kring de speld van ver-
dienste ontvangt.

De voorzitter van de feestcom-
missie, Dr. J. van der Meer, doet
hierna voorlezing van de vele
schriftelijke gelukwensen die waren
binnengekomen, waarna nog door
tal van sprekers het woord werd
gevoerd, o.m. door de heer Dreyer,
de 1ste directeur van O.S.S.; de heer
Jansen, voorzitter van Conccrdia te
Haarlem; do heer Koning, voorzit-
ler van „BATO" te Haarlem; de
heer Jb. Snijer, 1ste voorzitter van
O.S.S.; de heer C. Slegers, namens
„Zandvoortmeeuwen" en R.K. Mid-
denstandsvereniging „De Hanze";
de heer Slothouwer, voorzitter van
G.V.A.Z. te Haarlem; de heer J.A.B,
van Pagée, die 17 jaar lang als
directeur van O.S.S. optrad en de
heer O.A. Brink, voorzitter van de
Hcemstcedse gymnastiekvereniging.

Als laatste spreker verwelkomde
Dr. v.d. Meer Zandvoorts oud-bur-
gemeester H. van Alphen met echt-
genote, die later op de middag arri-
vecrden en die in een. geestige
speech enkele herinneringen betref-
fende O.S.S. uit zijn ambtsperiode
ophaalde en vervolgens met véél
waardering gewaagde van de bjj-
londere zorg, die O.S.S. voor de

jeugd aan de dag legt. ;
Bij al deze toespraken werden

vele geschenken 'overhandigd in de
vorm van medailles, bloemen, pla-
quetles enz., terwijl de voorzitter
van de Zandv. muziekkapel, de heer
A. Beekhuis, een fraaie voorzitters-
lamcr schonk.

Het was reeds bijna zes uur, toen
deze zéér druk bezochte receptie een
einde nam.

FEESTAVOND.
Des avonds 8 uur volgde in theater
Mcnopole de grote feestavond, welke
bchalvq door do tijdens de receptie
aanwezige autoriteiten, tevens be-
zocht werd door vele oud-leden,
erc-leden on leden der vereniging
tot 16 jaar.

Een bijzonder aantrekkelijk caba-
ret- en varieté-programma werd
hier, na een inleidend woord van
Dr. J. van der Meer, verzorgd door
bekende radio-arüsten, n.l. Willy
Vcrvoort nis buitengewoon geestig
en beschaafd hurnorist-conierencier,
dio van hot eerste ogenblik af con-
tact mot do zaal wist te verkrijgen,
voorts werkten mee J.an Vogel aan
vleugel en clavioline; Jan Oradi die

als imitator een enorm succes
oogstte; Tonny Boucher, die zich
liet kennen als een uitermate be~
kwaam cabarettière met pakkende
liedjes van Willy Vervoert; Jan
Hagoort, die als komisch gcoche-
laar steeds opnieuw het publiek in
verbazing bracht, zeker niet het
minst door zijn "feilloos uitgevoerde
geheugen-stunt en Charles Matla,
met gedurfde evoluties op de grote
bal en na de pauze als vatspringer,
een gedurfd en sensatie-verwekkend
varieté-nummer. Carla met haar
sprekende poppen completeerde dit
uite.elez.en ensemble artisten en liet
prachtig werk zien. met twee tegelijk
optredende poppen.

Een bal met „The Moonlight Se-
renaders" o.l.v. Henny Bildering
besloot deze eerste dag van de
Souden jubileumviering van O.S.S.,
een dag, die voor de vereniging tot
een zeker onvergetelijke aanvang
van deze viering gewerden is. K.

Waar het om ging
Van verschillende zijden bereikte

ons het verzoek, bijzonderheden te
vermelden over de film, die Dins-
dag j.l. op het Gasthuisplein werd
opgenomen, voor zover het de bui-
len-opnamen daarvan betrof.

Hier zijn deze bijzonderheden:
De film „Mission Westwall" is

één van de 26 korte speelfilms,
hoofdzakelijk spionnage-lilms, met
een draaitijd van een half uur, die
momenteel door Cinetcne in Dui-
vendrecht voor Amerikaanse tele-
visie-stations worden gemaakt,
waarvoor een staf van Amerikaans
personeel en Amerikaanse artisten
naar ons land overwipte.

De eerste: „Missicn Traitor" is
thans voltooid, de 2de: ,.Mission
Chopin" is aan de afwerking toe
en de 3de: „Mission Westwall"
wordt de/e week opgenomen. Elke
week moet men een nieuwe film
afleveren.

De opnamen geschieden onder
leiding van regisseur Dreyfuss, die
thans voor het eerst buiten Amerika
werkt. In „Missicn Westwall" wor-
den de hoofdrollen vervuld door de
in Amerika steeds meer populair
wordende filmacteur Rcbert Alda,
die btkendheid verwierf in de G-er-
shwin-film „Rhapsodie in blue" en
door de kort geleden ontdekte Ne-
derlandse ster: „Lies Franken".
Duzc film zal dus niet in ons land
worden vertoond, doch in Amerika
met Nederlands sprekende tekst op
het televisie-scherm verschijnen.

Regisseur Dreyfuss, camera-men-
?en en artisten waren opgetogen
ever de mogelijkheden, die Zand-
voort door zijn fraai natuur- en
dorpsschocn in ruima mate Wedt en
het mag dan zeker ook wel zo goed
nis vaststaand worden aangenomen,
dat enkele van. de nog volgende 23
televisie-films gedeeltelijk in. of om
ms dcrp zullen worden opgenomen.

In vele van deze nog te vervaar-
digen films zal de bekende acteur
Paul Mum de hoofdrol spelen.

Zandv. Handelsver.
De Zandv. Handelsvereniging

kwam Donderdagavond in besloten
bijeenkomst bijeen in hotel Keur.

Plannen voor acties in de komende
maanden werden uitvoerig bespro-
sen. In de e.k. ledenvergadering
zullen hierover definitieve gege-
vens worden bekend gemaakt, daar
de voorbereidingen voor een en an-
der nog niet bleken te- zijn voltooid.

Nog één week lijd
Vrijdag 19 Maart is de datum van

de bloed-afname-avcnd van de afd.
Zandvoort van het Ned. Roode
Kruis. Voor zover U dit nog niet
deed, hebt U dus nog l weck gele-
tenheid, om U daarvoor op te ge-
ven bij de secretaris: de heer Maar-
sen, Tollensstraat 11.. Vergeet U
het vooral niet? Bedenkt, dat door
dit kleine offer, dat voor U niets
betekent als gezond mens, straks
een gewond of ziek mens van de
docd kan worden gered. Toont Uw
dankbaarheid voor Uw goede ge-
zondheid en schenkt dit halve liter-
Ije van Uw blced l

3e opvoering «Walsdroom»
Naar wij van het bestuur van de

Zandv. operettcvereniging vernemen
is de belangstelling voor de even-
tuccl derde uitvoering van de ope-
rclto „Een walsdroom" van Oscar
Strauss zó groot, dal zonder teveel
risico tot deze opvoering kon wor-
den besloten. De datum is defini-
1icf vastgesteld op Woensdag 17
Maart in theater Monopole.

Nog vóór haar tijd .. . .
Nog voor haar tijd

was daar de prille lente
en heeft de mensen

met haar komst verrast,
met milde gaven

van de zormeioarmte
zich bijna aan de

zomer aangepast.

De zuidenwind die
haar komt vergezellen,

gaat als een melodie
ver over zee,

de vreugdevolle klanken
die zich melden

nemen de mensheid
in extase mee.

Er komt beweging
in de stramme leden

de lente fluistert
elk iets in het oor,

Er zijn er die graag luist'ren
naar haar zangen,

er zijn er ook
die geven „geen gehoor"

Ria Draak-Groenveld.

Minister president
in Zandvoort

Onze minister-president, Zijne
Excellentie Dr. W.Drees was heden-
morgen met zijn echtgenote in
Zandvoort tegenwoordig bij het hu-
welijk van Aart van Dobbenburgh
en Cosja Bout, dat cm 12 uur ten
Raadhuize werd voltrekken door de
heer P. van der Mije.

Dr. Drees is n,l. een neef van de
bruidegom.

Zijne Excellentie werd door de'
burgemeester ontvangen in zijn
werkkamer. Het hoog bezoek, dat
als een lopend vuurtje door Zand-
vcort ging, trok zéér veel belang-
stelling. In ons volgend nummer
hopen wij op een en ander nog na-
der terug te komen en feliciteren
hiermede ons bruidspaar van harte
met hun huwelijksvoltrekking.

Oude munten-veiling
Steeds groter wordt de belang-

stelling voor de veiling van oude
munten, welke binnenkort in onze
gemeente zal plaats hebben, in na-
volging van andere plaatsen in ons
land. In Amsterdam wordt binnen-
kort de verzameling van ex-koning
Faroek geveild, waarvoor óók in
ons dorp grote intez-esse bestaat,
vermoedelijk, cmdat men hier zaken
hoopt te doen, in verband met de
daaiop volgende veiling in Zand-
voort. Er zijn in ons dorp óók reeds
verscheidene zeldzame en kostbare
exemplaren, zcdat niet alleen de
veiling zelf, doch óók de expositie,
die eraan zal voorafgaan, hoogst in-
teressant belooft te worden. In ons
volgende, of uiterlijk daarop vol-
gende nummer hopen wij onze le-
zers over dit alles nog definitieve
gegevens te kunnen verstrekken.

Afsluiting Circuit v. Zandvoort
In verband met de herstelwerk-

7Eiamheden' aan het Circuit van
Zandvoort, zal de baan vanaf Dins-
dag 9 Maart voor het publiek geslo-
ten zijn tot nader order. Wanneer
de weersomstandigheden gunstig,
zijn, hoopt men omstreeks half
April met het nieuwe wegdek ge-
reed te zijn.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Maart berijdbaar
14 -. .- 12.12 19.00 ,3.30-10.00
15 0.58 8.00 13.27 20.30 5.00-11.30
16 2.00 9.00 14.18 21.30 6.00-12.00
17 2.41 9.30 14.55 22.00 6.30-13.00
18 3.16 10.00 15.27 22.30 7.00-13.30
19 3.46 10.30 15.57 23.00 7.30-14.00
20 4.16 11.00 16.27 23.30 8.00-14.30
Samengesteld door P.v.dMye KCzn.

Waarom?
doet Jansen zo geheimzinnig
over Zatohaku? Zie pag. 4.

STOFZUIGERS
Excelsior ƒ120,-; ƒ125,-; /'139,-.
Kuton ƒ135,-; ƒ155,-. Hoover ƒ85,-
ƒ195; ,/235. Een pracht sortering.

Vraagt onze gemakkelijke
betalingsvoorwaarden.

Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974



Neveda wol
Afternoon
150 grs. bollen ---- /4,35
Sirene 100 gr ..... ƒ2,75
Babywol Acacia 100 gr.
.f2,85. In div. kleuren.

«Wim Hildering» speelde
«Achter de wand»

„Achter de wand" (het drama
der onzichtbare familie) een blijspel
door Johann Vaszary en Alvaro de
Laiglesia, kan stellig niet gerang-
schikt worden onder de sterke stuk-
ken voor het amateur-toneel. Dat
een toneelvereniging als „Wim Hil-
dering" met geroutineerde spelers,
waarvan er velen beschikken over
een jarenlange toneelervaring, het
desondanks op het programma nam,
mag zeker enige verwondering wek-
ken. Het gegeven, een mengelmoes
van thriller en blijspel, stelt, aan
geen enkele der medespelenden
hoge eisen. Dat ondanks dit alles het
ensemble er Vrijdagavond in „Zo-
merlust" een voorstelling van bracht
die we met pleizier hebben gevolgd,
was zeker voor een grcct gedeelte
te danken aan de vele vrijheden,
die men zich met de tekst veroor-
loofde, waaraan vooral Ko Reurts,
die de rol van Ernesto spetlde,
schuldig was, hoewel hij het af en
tce wel wat té bent maakte. Het
gevolg hiervan evenwel was, dat de
rolKennis nog al eens verstek liet
gaan. zodat het spel enkele malen
lelijk stokte, hetgeen niet wegneemt,
dat de vlotte wijze van acteren van
Ko Reurts ook nu weer véél bewon-
dering wekte, doch hij vergeet daar-
bij, dat hij niet alleen speelt en het
de anderen wel héél moeilijk maakt,
zich aan de tekst te houden.

Ali Bol bracht Cecilia op onna-
volgbare wijze in een prachtig ge-
typeei-de uitbeelding.

Tilly Doornekamp speelde thans
voor het eerst een grote rol als
dochter Luisa en zij ontpopte zich
als een belangrijke aanwinst voor
de vereniging, door levendig en be-
koorlijk spel.

Een fraaie creatie bracht ook nu
weer Kees Bruijnzeel als Gerardo,
terwijl Lies Berton als vrouwelijke
conciërge dikwijls goede dingen
deed, doch zich op het toneel in dit
debuut nog wat onwennig en niet
zeker van zichzelf toonde.

De overige rollen, twee kellners,
resp. van Henny Hildering en Nol
van Adelberg, een politieagent (Arie
Mcurik) en een loopjongen (Johan
Bertcn) voldeden goed.

Het spel bereikte zijn hoogtepunt
in het voortreffelijk gespeelde eer-
ste bedrijf, waar echt burgerlijke
sfeer door regisseur Arie Mourik
uitstekend getroffen was. Ook in
het t\veede bedrijf met de rodde-
lendc flatbewoners kon menig ko-
misch en goed getypeerde scène
worden opgemerkt.

Requisiteur Nol van Adelberg had
met het eenvoudige gegeven weinig
moeite gehad en de overgang van
kleinburgerlijkheid naar protserige
welstand uitstekend weten te ver-
zorgen.

Hoewel wij de keuze van regis-
seur Arie Mourik ditmaal niet kun-
nen bewonderen, werd door deze
aanvaardbare voorstelling het pu-
bliek een pleizierige avond bereid.

Voorzitter C. Reurts huldigde na
afloop de dames welverdiend met
bloemen, evenals de spuffleuse van
de Hoofddorpse vereniging „Gezel-
lig samenzijn", die was ingevallen
voor Mej. Wil Elzinga, die door een
ongeval verhinderd was deze taak
op zich te nemen, hetwelk door
voorzitter C. Reurts op sympathieke
•wijze werd medegedeeld. K.

Z A N D V O O R T E R S

Wil Elzinga maakt het goed
Om aan de vele verzoeken, die ons

bereikten, iets te zeggen over de
toestand van Wil Elzinga, die vorige
week Woensdag een ongeval over-
kwam met de tram in Amsterdam,
is het ons een genoegen te kunnen
melden, dat haar toestand goed
vooruitgaande is. Er blijkt delini-
tief niets gebroken te zijn. Opgelo-
pen verwondingen — schaaf- en
kneuswonden — zullen echter eerst
voldoende moeten zijn genezen, voor
zij naar huis mag terugkeren. Wan-
neer flit zal zijn, is nu nog niet te
zeggen. Intussen laat zij alle ken-
nissen hartelijk groeten en dankt
voor de grote belangstelling, die zij
van velen in ons dorp ondervindt,
iets, dat haar zéér goed heeft ge-
daan.

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
A.s. Zondag: Dr. B. ENTZINGER,

Brederodestraat l, Telefoon 2181.

Zondagsdienst
wij kver pleegsters

Zondag a.s.: Zr. Lien van Dijk,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

Mededeling
Wegens plaatsgebrek moest veel

copie voor het volgend no. bewaard
blijven.

In seizoen 1899
.

kels, die toen 13
jaar oud was, van
een schatrijke

Oostenrijkse gravin, die in hotel
Driehuizen logeerde, een kostbare
diamanten broche cadeau, omdat zij
deze gravin in dat seizoen, — voor-
rover er toen van seizoen sprake
was — fotograferen had geleerd.
Zij heeft dat kleinood nóg en draagt
het nog steeds, want het is, naast
een waardevol bezit, tevens een
historisch bezit geworden.

Dit mag toch zeker wel een bewijs
worden genoemd, welk een unicum
in die dagen het fotograferen nog
was, een liefhebberij, die alleen
dcor de beter gesitueerden kon
werden nagestreefd.

Maar onze Betsy Bakels fotogra-
feerde reeds op 13-jarige leeftijd,
zoals uit dit voorval blijkt, en wel,
omdat haar vader, die voor z'n plei-
zier ook wel eens foto's maakte, dat
graag wilde. Vader Bakels kwam
pl.m. 80 jaar geleden uit Amster-
dam naar Zandvoort en begon een
bazar in de Kerkstraat in het huis,
waar meester Kees in woonde.
Later verhuisde hij met z'n zaak
npar de nu afgebroken woning, die
grensde aan het Bodcslop, waar zijn
dochter Betsy o.m. geboren werd.
Weer later dreef hij een bazar, die
oorspronkelijk werd geëxploiteerd
door juffrouw Wolterbeek ten bate
van het badhuis voor minvermogen-
den. De oude heer Bakels xvas de
eerste zakenman in cns dorp, die
een zaak van betekenis opzette,
bovendien bleef hij de Kerkstraat
trouw, want uit de oude bazar van
juffrouw Wclterbeek vertrok hij
nrar de panden, waar nu de Anth.
Bakels N.V. is gevestigd, reeds 63
jaar lang.

I?it alles ter inleiding, want het
gaat hier om Betsy Bakels, nu al
lang mejuffrouw Bakels, die haar
gehele leven lang het fotograferen
trouw is gebleven, — thans op 68-
jarige leeftijd zich nog altijd
enthousiast hieraan wijdt — en, om
het belangrijkste tot het laatste te
bewaren — Maandag 15 Maart a.s.
haar vijftigjarig jubileum hoopt te
herdenken als fotografe.

Ze wilde er natuurlijk niet van
horen, dat we daarover iets in de
krant zouden schrijven. „Ik heb
altild m'n plicht gedaan en doe dat
neg", ?egt ze eenvoudig, want een-
vcud is het kenmerk van deze jubi-
laresse en tevens het kenmerk van
het ware. en nu gaat het er maar
cm. wat je onder ..plicht" verstaat,
want Mej. Bakels deed véél meer
dan haar plicht: zij was en is nog
steeds voor de Zandvoortse folklore
van onschatbare waarde, door al
hetgeen zij op dit gebied tot stand
bracht en dat mag heus wel met
ere in de krant worden genoemd!

Ccch, - om terug te keren tot
haar jonge jaren — na die diaman-
ten-broche affaire op 13-jarige leef-
tijd, ging zij naar de kunstnijver-
heidsschool in Haarlem, \vaar zij
tekenen leerde en vertrok daarna
naar het buitenland, om op diverse
fotografische ateliers zich verder in
het vak, waarvan zij toen al zoveel

was gaan houden, te bekwamen.
Op 14 Maart 1904 kwam zij in

Zandvoort terug en op 15 Maart
kreeg ze een schone boezelaar voor
en toog in de, zaak van haar vader
aan het werk in de fotografie. Op
15 Maart 1954 viert zij dus haar 50-
jarig jubileum, was zij 50 jaar in
de donkere kamer, een jubileum,
dat slechts zéér zelden zal voor-
kcmen.

(Mej. B. Bakeis^)
We zullen U niet vermoeien, met

een opsomming te geven van alles,
wat zij in ons dorp fotografeerde,
dat zcu trouwens een onmogelijk-
heid zijn, want het is van zulk een
enorme omvang, dat we geen begin
en geen einde zouden vinden. Mej.
Bakels heeft een historisch archief
van onschatbare waarde in de loop
der jaren opgebouwd, waarvan
helaas in de oorlog véél verloren
is gegaan, doch dat dcor haar met
véél moeite en geduld toch nog
steeds verder weer wordt aange-
vuld en uitgebreid.

Was het een wonder, dat zij zich
aangetrokken ging gevoelen tot de
buurtvereniging „De Wurf", die
steeds méér een vereniging van
véél betekenis gaat worden, door
het uitdragen en in ere houden van
de Zandvoortse folklore?

Haar uitgebreide kennis van deze
folklore, haar bezit van vele waar-
devolle en historische Zandvoortse
kledingstukken, haar enorme foto-
collectie en niet het minst haar
enthousiasme en liefde voor dit
alles, stellen haar in staat, op folklo-
ristisch gebied bijzonder actief te
kunnen zijn. Wie de door haar ge-
schreven oud-Zandvoortse sketches
heeft gezien in originele oud-Zand-
vocrtse uitvoering, zoals de buurt-
vereniging „De Wurf" er al ver-
scheidene tot leven bracht op het
tcnecl, sketches, die zo langzamer-
hand uitgroeien tot één groot waar-
devcl spel over oud-Zandvocrt; wie
haar al eens gevolgd heeft op één
van haar vele lezingen over oud-
Zandvoort, waarbij zij een prachtige
rerie lantaarnplaatjes vertoont, een
serie, die wel onuitputtelijk lijkt te
zijn, want steeds zien wij in deze
collectie weer andere, die zal ver-
staan, welk een belangrijke plaats
onze jubilaresse in het Zandvoortse
leven inneemt, een jubilaresse, die
ervoor zorgt, dat de herinnering
aan het oude niet verloren gaat,
maar leven blijft en levend wordt
in ons aller hart.

Daarom vertelden wij tJ graag wat
over de?e eenvoudige en beminne-
lijke vrouw, die nimmer zichzelf
zcekt, maar leeft en werkt uit liefde
voor haar dorp. U moet haar eens
enthousiast horen vertellen, hoe
vrceger een kerkgang, toen de oud-
Zandvoortse dracht nog algemeen
gedragen werd, — van uitzonder-
lijke bekoring was, wanneer de
vissersbevolking in deze kledij het
oude kerkgebouw vulde.

Je zou met Mej. Bakels urenlang
kunnen praten over Zandvoorts ver-
leden. Telkens zal zij zeggen: „O.

daar heb ik nog wel een, foto van",
die ze dan ook in een ommezien
opduikt, want haar gehele kostbare
archief is overzichtelijk gerang-
schikt. Het is een genot, met deze
vrouw te praten, die ondanks het
klimmen van haar jaren even
enthousiast en even opgetogen blijft
over alles, wat haar geboortedorp
betreft. Wij feliciteren haar van
harte met dit unieke gouden jubi-
Jcum, dat zeker niet onopgemerkt
aan haar zal voorbijgaan, al zou ze
het zelf liever stil gehouden hebben.

Moge óók in de komende jaren
Gods onmisbare Zegen op haar
levenswerk blijven rusten en de
Algoede haar nog tal van jaren in
gezondheid, vreugde en voorspoed
schenken. K.

_ W*
kormen vroeg in 't voor jaar
Koop bjdig

Met pensioen
Zaterdag j.l. heeft de heer C. Koper
wegens het bereiken van de 65-
jarige leeftijd de dienst van pu-
blieke werken verlaten, om van
zijn pensioen te gaan genieten. Dit
feit is niet onopgemerkt voorbij-
gegaan, want in het kantoor van de
remise aan de Noorderduinweg
werd hij op sympathieke wijze toe-
gesproken door de opzichter van de
reinigingsdienst, de heer D. v. Noort,
die namens alle collega's waarde-
rende woorden wijdde aan zijn werk
en hem namens hen een cadeau en
zijn echtgenote bloemen overhan-
digde.

Geslaagd als arts
Onze plaatsgenoot de heer J. Swil-
dens, slaagde voor het examen als
ri'ts. De heer Swildens stelt zich
voer zich te gaan specialiseren in
de psychiatrie en zal daarvoor bin-
nenkc-rt naar Bakkum vertrekken,
waar hij in de psychiatrische inrich-
ting aldaar zich verder in deze
richting hoopt te bekwamen. Wij
feliciteren hem van harte met deze
uitslag en wensen hem bij zijn ver-
dere plannen voor de toekomst véél
succes.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Programma voor a.s. Zondag:

Zand.v.m. 1-Wilhelmus 2.30 u.
V.S.V. 3-Zandv.m. 2 12 u.
Zandv.m. 4-T.Y.B.B. 3 12 u.
Zandv.m. 6-Ë.D.O. 9 9.45 u.
R.C..H 11-Zandv.m. 7 12 u.
Haarlem b-Zandv.m. jun. a 9.45 u.
Schoten b-Zandv.rn. jun. b 9.45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandv.m. 1-Telefonia l 4.15 u
Zandv-m. 2-S.I.Z.O. 4 4 u
Zandv.m. ads. b-Haarlem d 2.30 u,
Zandvm. ads. c-V.E.W. a 2.30 u,

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:

T.D.B.-Geelwït 2-3
T.Z.B.-D.S.S. b 2-2
T.Z.B. adsp. b-Hfd. Boys 1-2

Programma voor Zondcig a.s.:
D.I.O.S.-T.Z.B. 3.

Zaterdagmiddag:
Velsen b-T.Z.B, ads. a.

Profiteert U f reeds
( van de bijzondere KALFSVLEES-

RECLAME bij Slagerij BURGER?
Heerlijke Kalf slappen . .ƒ1,38 500 gr.
Kalfsfricandeau ƒ1,88 500 gr.

Onze worstmakers zijn stuk voor stuk artisten
in hun vak. Wij hebben dank zij onze grote
omzet een enorme sortering, b.v.:

100 gr. 100 gr.
Hausm. Leverw. 56 et. Salami 89 et.
Berl, Leverworst 49 et.
Saks. Leverworst 34 et.
Haagse Leverworst
met Ie prijs bekr. 25 et.
Ham 54 et.
Snijworst 49 et.

SPECIALE AANBIEDINGEN:
250 gr. GEKOOKTE WORST . .75 et.
150 gr. ONTBIJTSPEK 57 et.
LUNCHWORSTJES .. p. stuk 35 et.

WEEKEND-RECLAME: t C Q ~f
100 gr. Ham en 100 gr. Saks. Leverw. S *-* " **l

Gebrs. BURGBR's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Jachtw. m. knofl. 48 et.
Rauwe Hamj 85 et.
Kinnebakham -. 34 et.
Blaasham 68 et.
Gebr. Gehakt .. 35 et.

enz. enz.

Nederlandse Protestanten Bond
Af d. Zandvoort, Brugstraat 15.

Jeugddienst
Zondag 14 Maart, 's avonds 7 uur
Spreker: De heer TERMAAT

van Beverwijk.
Opvoering van het Bijbelse spel: „De Sleutel".

Salon voor schoonheidsverzorging

Hogeweg 42 Telef. 2313

Gezichtsmassage - Epileren - Ontharen
Ontwratten, - Verwijdering Agné.

PEDICUREN - MANICUREN - HOOGTEZON.

EEN JAS
voor jaren

dat is een Brocon jas
Zuiver wollen gabardine X Q C
Perfecte pasvorm. Kleurecht • <* O f

Dames taiiieur costuums
Origineel kamgaren. t Q C
Moderne tinten. Elegante coupe ..." ****j

Tropical costuums
Exclusieve dessins. Vormhoudend f 4 f\ O
binnenwerk. Moderne coupe .. .. ' IvOj

KLEDING- Cl l/^f*E'C
BEDRIJF öWVrl^tO

DE SPECIAALZAAK VAN ZANDVOORT!

Kerkstraat 2O - Telef. 3136

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Êmmaweg

Zondag (2e Lijdenszondag) 10 en-17 u.
Ds. E. de Jong van Grand Rapids.

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel-
Spr. Drs. J. L. Feijten.

Voorjaarscollecte Uitw. Zending,
10.30 uur: Ds. C. de Ru.
7 uur: Ds. R. H. Oldeman.
8.15 uur: Kerkmuziekavond.
NED. PROTESTANTEN BOND"
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v .m. 10.30 uur:
Ds. J. de Graaf van Arnhem.
7 uur: Jeugddienst. Spr. de heer

Termaat van Beverwijk. Opvoering
van het Bijbelse spel: „Dei Sleutel".
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdagavond 8 uur samenkomst
in „Ons Huis". Spr. de heer G. B.
van Prattenburg, evangelist, Drie.-
bergen.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 7-8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen om 7 en

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Hervormde Gemeente Zandvoort

Kerkmuziekavond
op Zondag 1 4 Maart a.s.
8.15 uur in de Hervormde Kerk

Medewerkenden:
To Dees-Kion, sopraan^
Arie Butter, hobo.
Ds. R.H. Oldeman, viool.
Herman E. Dees, orgel.

Toegang vrij. Programma's aan de
kerk verkrijgbaar.

Magazijn

DE KL. BIJENKORF
voor RADIO - TELEVISIE - RIJWIELEN
Kinderwagens, Stofzuigers, Wasmachines,
Haarden en. Kachels, - Huis en Slaap-
kamers - Bedden - Dekens - Kleden en
Tapijten - BALATUM en. LINOLEUM
Huishoudelijke en luxe artikelen.
Event. gem. bet. cond.

KERKPLEIN 5 TELEF. 2658

Adverteert in dit blad

Doopsgezinde kring
Ten behoeve van het steeds gro-

ter wordende aantal leden van de
Doopsgezinde Kerk in Zandvoort, is
men overgegaan tot oprichting van
een ..Doopsgezinde Kring". Alle le-
den van deze Kerkelijke gemeen-
schap zijn hier lid van. Het secreta-
riaat is gevestigd: Zandvlaan 41.

Liturgisch spe!
De jongeren-commissie van de

Ned. Protestantenbond in Zandvoort
komt a.s. Zondagavond met een „no-
vura". Tijdens de Jeugddienst. die
om 7 uur begint, wordt door een
groepje uit Beverwijk een bijbels
spel opgevoerd, getiteld: „De Sleu-
tel". Dit stuk is geschreven door
Ds. J. Wit van Nijmegen en bedoeld
om gespeeld te xvorden tijdens een
Jeugddienst. Genoemde commissie
is enkele maanden geleden begon-
nen om de 14 dagen een Jeugddienst
te organiseren voor jongeren in het
gebouw Brugstr. 15. Deze diensten
blijken in een behoefte te voorzien.
Men wil evenwel nog veel meer
jongeren trekken entracht zulks te
bereiken door deze diensten meer
in te stellen op deze tijd. Behalve
een spel als boven omschreven zal
ook worden geprobeerd eens een
film te laten draaien om daarna de
toespraak door de predikant hierop
ie dcen inhaken.

«De Zeeschuimers»
Het bestuur van de Zandv. zwem-

club „De Zeeschuimers" heeft be-
kend gemaakt, dat in het Sport-
fondsenbad te Haarlem op 16 Maart
wederom afzwemmen voor het eer-
ste diploma zal plaats hebben, op 30
Maart gevolgd door zwemmen VOOT
het behalen van diploma no. 2.

Wielerwedstrijden
De slechte weersomstandigheden

waren er Zondag j.l. oorzaak van,
dat de door de Haarlemse sport-
vereniging „De kampioen" georgani-
seerde wedstrijd over 100 km. om
het kampioenschap lange baan,
werd teruggebracht tot 67 km. Ook
nu weer won de kampioen vam
vorig jaar Wim Rusman, die deze
afstand aflegde in een tijd van t
uur, 49 minuten en 48 seconden.
2 werd P .Steenvoorden; 3. T Pe-
ters; 4. T. Mathot; 5. W. Groene-
veld; 6. B. v.d. Eykhof; 7. P. de Bie;
8. P. Schell; 9. J. v.d. Wel en 10.
J. Hoppenbrouwer.

Opnieuw werd onze plaatsgenoot
Koper door pech achtervolgd, nadat
hij vele ronden lang in een. uitste-
kende positie had gelegen. Vier ron-
den voor het einde schakelde een
lekke band hem uit. Het was wel
weer héél teleurstellend voor deze
uitzonderlijk goede rijder. Het moge
hem troosten, dat zijn goede stijl
reeds in Belgische wielerkringen de
aandacht getrokken heeft. Vol hou-
den jongen, juist nu, er moet toch
een tijd komen, dat het pechduivel-
tje een hekel aan je krijgt, omdat je
niet van opgeven weet!

Vooraf reden de junioren een
wedstrijd over 25 km. Hiervan werd
de uitslag: 1. J. Koger in 46 rain.
en 50 sec.; 2. P. dei Jong; 3. Haars-
ma; 4. v.d. Aar.

Ned. Padv. Gilde
Zaterdagmiddag vlogen 5 kabouters
vanuit hun kabouterland over naar
't padvindslersvendel. Na het oEfi-
ciële gedeelte, waarbij ze toege-
sproken werden door enkele andere
kabouters, volgde nog een spannend
Indianenspel. Nu deze kabouters
padvindstcr zijn geworden is er op
de Woensdagmiddagkring weer
plaats voor enkele nieuwe kabou-
ters. Meisjes van 8-11 jaar kunnen
zich dus nu weer aanmelden.Woens-
dag om 2 uur in de nieuwe consis-
torie, achter de Herv. Kerk.



Doe de was de deur uit!
Stoomwasserij „Hollandia
ZANDVOORT J. H. G. WEENINK TELER 2887

Steeds de beste
voor goede wasverzorging!

HAAST? Neem een

maar. ..*.bel

TeEef. 260O
A. SCHROEDER

Dag en nacht, HOGEWEG 50a

Deze week RECLAME

250 gram Allerhande
voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTHAAT bk. Brugstr.

TELEF. 2153

IEDERE WOENSDAG:
Speciale
mosselenavond

Café-Rest. „DE KROON".
G.H. v.d. Eijken.

Stationsstraat 11, Tel. 3075.

Gevraagd : NET WINKELMEISJE.
Kruideniers-bedrijf P. Kerkman,
Haltestraat (hoek Zeestraat.)

OOK UW ADRES voor Uw

en parfumerieën.
HALTESTRAAT 31.

Beleefd aanbevelend,
Jb. SCHAAP.

Extra aanbieding!
Afgepaste glasgordijnen

90 x 160, vanaf 2.45
VITRAGE p.m. vanaf O.69
VITRAGE met rüche

p. meter 1.95
MARQUISETTE
90 cm. br., wit, ecru .. 0.98
Brabants bont 80 cm. br. 1.35
ONTBIJTLAKENS 'v.a. 3.65
Lakens graslinnen v.a. 3.95
SLOPEN vanaf 1.38
ONTVANGEN: De nieuwste
KANTWOL,, 50 gr 1.85

De WoSfoaal
HALTESTR. 12 - TEL. 2099

Nog niet afgehaalde prijzen
loterij O.S.S. van 6 Maart in Mono-
pole: 2596 2274 2229 2236
2883 2656. Prijzen afhalen C.Schaap
Kleine Krocht 5.

E. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
Binnenw. 155, Tel.39872 Heemstede.
Heden weer ontvangen de echte
drielingen duinzandaardappelen van
Noordwijk a. Zee, zeldzaam en nog
eens zeldzaam lekker: 10 kilo voor
f l .75. Wij staan er voor in, dat U
ze zeker nog 3 maanden goed houdt.
Ze worden gratis thuis gebracht.
Verder nog steeds alle verse groen-
ten schoongemaakt. Deze week nog
steeds de echte harde Bredase
spruitjes, goed schoongemaakt. U
behoeft er zelf niets aan te doen en
lekker! Hebt U onze diepvriesgroen-
ten al eens gehad, wat lekker hè,
en voordeliger als verse groenten en
veel goedkoper. Wanneer U een pak
andijvie van l pond koopt, dan hebt
U dezelfde hoeveelheid van 2 pond
verse andijvie. Ook spinazie. Deze
week ook weer de echte gesneden
soepgroenten met veel selderie,
peterselie, bloemkool, prei en wor-
teltjes, om te smullen! 30.et. p. 100
gram. Voorts: spercie- en snijbonen
en andijvie uit het vat. De echte
roodkokende stoofperen en zoete
appeltjes. Alle soorten sinaasappe-
len, mandarijnen, mooie, gave harde
goudreinetten, U kunt bij ons alles
kopen en heus niet duur. U bestelt,
en het wordt direct bezorgd, of U
belt 2112 dan hebt U het nog eerder.

500 kleuren

Gütermann's Naaizijde
Anth. BAKELS N.V.

Sinds 1874.

Administr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

BURGERLIJKE STAND
5-11 Maart 1954.

Geboren: Johnny, zoon van S. Te-
rol en A. A. M. Mulder; Adriaan
Johannes, zoon van P. A. C. Paap en
G. J. Nederstigt; Arnold WilliamRi-
chardson, zoon van L. H. R. Davies
en N.L. binti Ladian; Arthur Roland
Lodewijk, zoon van A. R. Todd en
J. Balledux; Paul Johan Pieter Fer-
dïnand, zoon van J. P. Beek en J.J.
Meisner.

Ondertrouwd: J. "Wilhelm en J.
Loos; J. Kroon en A. Duivenvoorden

Overleden: L. Backer, oud 77 jaar,
echtg. van J. W. Cver de Linden.

Grote belangstelling
voor filmavond

Er was Dinsdagavond in „Zomer-
lust" geen plaats meer onbezet tij-
dens de film-avond, die de Caltex-
fabrieken in samenwerking niet
Rinko's garagebedrijven te Zand-
voort het autorijdend publiek1 hebben
aangeboden. Er zal ook stellig nie-
mand geweest zijn, die van dit bui-
tengewoon interessant en gevarieerd
filmprogramma niet bijzonder ge-
noten heeft. Na een korte inleiding
door een vertegenwoordiger van de
Caltex ving het programma aan
met een uitermate geestig teken-
filmpje, het verkeer betreffende,
onder de titel „Mcnkey tale". Ver-
vclgens werd vertoond „Practice
makes perfect drivers", een chauf-
feur-instructie-film, waarin o.a. be-
handeld wordt, hoe men een slip
met de wagen kan opvangen. „Tank-
shïp" bleek een fraaie kleurenfilm,
welke het leven aan boord van
grcte tankschepen laat zien, zowel
bij kalm als ruw weer, gevolgd
dcor een film, die het inwendige
van een draaiende auto-motor
toonde en na de pauze volgde „Mas-
ters of molecules", waarin op
uiterst populaire wijze *n kleuren
de raffinage van aard-olie werd
getcond. De hoofdschotel vormde de
kleuren-documentaire „Argentina to
day", een prachtige film, waarin de
stad Buenos Aires, het leven op een
Argentijnse Estancia en de schoon-
heid van de Iguazu-watervallen in
beeld was gebracht. In alle films
was Nederlands gesproken tekst
aangebracht, welke het volgen voor
velen aanmerkelijk vereenvoudigde.
De grote belangstelling vcor deze
fraaie filmavond heeft wel ten volle
bewezen, hoe dergelijke gestes van
het bedrijfsleven op hoge prijs wor-
den gesteld.

DE LAATSTE AVOND
Het einde van het kunstabonne-

ment, dat „'t Helm" dit winter-
seizoen aan een talrijk publiek in
Zandvoort geboden heeft, is in zicht.
Op 18 Maart a.s. is de laatste van
de 8 avonden welke wordt gegeven
in zaal Zomerlust.

De zoon, van de in 1933 overleden
beroemde voordrachtskunstenaar
Albert Vogel zal deze avond voor-
dragen. Albert Vogel Jr. wordt be-
schouwd als een onzer eerste en
meest vooraanstaande voordrachts-
kunstenaars. Hij treedt veelvuldig in
binnen- en buitenland op.

Albert Vogel Jr. zal voordragen
gedichten van Gorter, Roland Holst,
Bloem, Nïjhoff en Vasalis. Boven-
dien draagt hij voor het verhaal
„De Vlinder" van A. P. Tsjechow,
die wordt beschouwd als een der
grootste novellisten. In „De Vlin-
der" wordt ons de tragiek geschil-
derd van een onbelangrijke vrouw,
die haar levensgeluk zoekt in de
omgang met „belangrijke" personen
en kunstenaars. Zij ziet neer op alle
mensen, die niet zoals zij en haar
vrienden „artistiek" zijn. Te laat
komt zij tot inzicht dat de enige
belangrijke mens in haar omgeving
haar echtgenoot is. Haar grootste
verdriet is niet, dat zij een goed
echtgenoot en edel mens verliest,
doch dat zij de grote geleerde in
hem niet herkend heeft.

Deze avond zal een waardig be-
sluit zijn van de serie avonden, die
„'t Helm" ons geschonken heeft.

Jammer
Een gelijk spel zou Zondag tijdens

de wedstrijd van de Zandvoortse
Hockeyclub tegen Amsterdam III
zeker verdiend zijn geweest na een
wedstrijd, die een uitermate aan-
trekkelijk karakter had, een uitste-
kende krachtsverhouding liet zien,
in prettig heen en weer golvend
spel, doch tien minuten voor het
einde, met een stand van 2-2 voor
Amsterdam in een winstpunt werd
omgezet, doordat een niet opzette-
lijke overtreding van spil J. van
Meurs door de scheidsrechter met
een corner werd bestraft. Dat was
zéér jammer en teleurstellend, te-
meer, omdat het hier een uiterst
belangrijke wedstrijd voor Zand-
voorl betrof om de onderste plaats
te ontgaan.

Ook het tweede leed een 2-1
nederlaag tegen Alliance II, waar-
door de toestand van dit elftal er
oveneens niet rooskleuriger op is
geworden. Het tweede dames-elftal
tenslotte speelde gelijk tegen Alk-
maar II met 1-1.

Wij

14 dagen lang worden al Uw GEREPAREERDE
KOUSEN door ons

gratis gestopt.
DIT IS UW KANS!

HALTESTRAAT 11

FJats
Ballerina's
v.a.

Brossois Schoenhandei
Annex reparatie-afdeling

Mededeling!
Maandag 15 Maart zal een begin gemaakt
worden met de VERBOUWING, doch wij
gaan door met onze geweldige

Opruiming
van alle restanten.

U kunt voorlopig geen gebruik maken van
de ingang Haltestraat, doch van onze nood-
ingang, Ie deur in de Diaconiehuisstraat.

Ook kunnen wij niet meer etaleren, doch
komt U rustig binnen, want (J kunt ervan

profiteren!

Reuze koopjes! Alles moet weg!

Mooie Nylonkousen 1.95
Fijne linksgeweven kousen . . . 1.45
Brabantse bontjes, 80 cm. breed 1.15

enz. enz.

Textiel- en Confectiemagazijn

DE WAAG99
Haltestraat 4O

99

Telef. 2O87

Op veelvuldig vers&eis.

MJEVJSOUW PETERS-SMIT
lieeft het genoegen U te inviteren

op Maandag 15 Maart te Zandvoort
Gebouw Zomerlust Kosterstraat 5, 's middags.
half 3, 's avonds 8 uur.

Op Dinsdag 16 Maart te Haar lem
Gem. Concert Gebouw 's morgens 10.15 uur,
's middags half 3, 's avonds 8 uur.

Uitsluitend toegankelijk voor Dames
Geheel gratis.

De leiding berust bij Mevrouw Peters-Smit, de
ontwerpster der Wala modellen. Als specialiste
zal zij de vragen en de adviezen, die U wenst,
persoonlijk met U behandelen!
Ook de Wala-onderjurken met de perfecte buste-
vorm, in 4 verschillende cups, worden getoond.

Voor Haarlem:
Toegangsbewijzen afhalen hij Vala Corsetterie Peters-Smit,
Grote Hontstraat 110, telefonisch of achriftelijk bestelde
kaarten worden U franco toegezonden.

Voor Zandvoort:
Behoeven geen plaatskaarten afgehaald te worden, de zaal
ie een half uur voor de aanvang geopend.

De Dames worden verzocht uiterlijk 5 min- voor
het begin van de show aanwezig te aijn.

GROTE HOUTSTRAAT 110

Tel. 10605

HAARLEM t.o. Cinema Palace

L. BALLEDUX& Zonen
Woninginrichting

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

Bedden, Meubelen, Li-
noleum, Gordijnstoffen.
Opnieuw overtrekken
van Uw meubelen en
bijvullen en/of over-
trekken van Uw ma-
trassen, zonodig in één
dag retour. - Behang-
werk. - Vraagt onze
nieuwste monsterboe-
ken. Ziet onze collectie
Cocoslopors, Balatums,
enz. Bespreek, om te-

leurstelling te voorkomen vroeg-
tijdig. - Aangesloten bij het Ken-
nemer Financierings Instituut.

Drommel heeft zich als regel gesteld:
Een roTcer moet „waar" hebben «oor z'n geld!
Daarom blijft Drommel er steeds naar streven,
Het allerbeste van 't beste te geven!

Sigaren magazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

Het eerste deel van

De medische W.P.Encyclopaedie
verschijnt over enkele dagen!
Profiteert nu nog van de intekenprijs
en U BESPAART f5,-.
2 delen ƒ44,50. Na verschijnen ƒ49,50.

Boekhandel F. van Herwijnen
HALTESTRAAT 12 TELEF. 2686



Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 mm.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolomfareedte 54 m.m.
pagina 3 of 4 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.

Liefdadigb.adv. 40V= red.
Bij contract belangr. kort.

WONINGRUIL Zandvoort.
Groot modern vrij boven-
huis, 6 kam., badk., zolder,
Eruynzeel keuken, geyser.
l min. van het strand.
Gevraagd: huis of vrij bv.
huis. Goede gezellige stand.
Br. 40-221 bur. v.d. blad.

Dame op leeftijd en zoon
zoeken per l April als per-
manent inwonend, gemeub.
ZIT- en SLAAPKAMERS
m. geheel of gedeeltelijk
pension. Br. m. prijsopgaaf
enz. onder no. 40-222 bur.
v.d. blad

MEISJE GEVRAAGD voor
huishouding en winkel.
Banketbakkerij J.E. Steen-
ken. Grote Krocht 20b.

Nette L O O P J O N G E N
G E V R A A G D . Bakkerij
Rinkel, Raadhuisplein.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. f5,~ per week.
T.C. v.d. Schelde, Haltestr.7

Te koop aangeboden:
S C H R I J F M A C H I N E
Srnith Corona ƒ 100,—. In
zéér goede staat. Korthof,
Haltestraat 5.

Bijverd. gevr. door dame
m.l. bek. m. typen, eeriv.
adm. en talen, v. midd. of
av. Geen huish. Br. letter
K, boekh van Herwijnen,
Haltestraat 12.

Spoelder's Kappershuis
voor dames en. heren
vraagt voor de dames-
salon een rjette

Leerling-kapster
Aanmelden dagelijks:
Haltestraat 14.

Café Oomstee
ledere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Een nieuwe Lente
een nieuw geluid,

een nieuwe
ZONNEBRIL

maar.... van Uw opticien

LOOMAN
HALTESTRAAT 58
TELEFOON 2174

Erkend leverancier
voor alle Ziekenfondsen.

Gevraagd: Juffrouw
voor de inlichtingendienst van Touring Zandvoort

tevens bekend met licht administratief werk,
van 15 April tot l October, tegen een vergoeding
van ƒ105,— per maand. Brieven met uitvoerige
inlichtingen aan Bureau Touring Zandvocrt,
Raadhuisplein te Zandvoort.

Werkster gevraagd
vcor Consultatiebureau en Kleuterschool, He-
renstraat. Loon ƒ 25,— per week.
Aanmelden schriftelijk vóór 17 Maart a.s. bij
Eienst Publieke Werken. Raadhuisplein 4.

VOOR DIRECT GEVRAAGD:

Nette broodbezorger
RINKEL - Raadhuisplein 1.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Zondag 14 en Maandag 15 Maart, 8 uur (2 dagen)
RICHARD BURTON, ROBERT NEWTON
ROBERT DOUGLAS en JAMES MASON

Woestijnratten
„Woestijnratten" brengt op onvergelijke-
lijke wijze de acties van Australische
Commando's, in beeld gebracht tijdens de
critieke strijd om Tobroek. James Mason
als Veldmaarschalk Rommel,_ 14 jaar.

Donderdag 18 Maart 8 uur (l dag)
BETTY GRAELE - DAN DAILEY en
DANNY THOMAS in:

Legershow in Tokio
(CALL ME MISTER). Alle leeftijden.

Een deserteur maakt een slippertje in
Tokio en valt buiten de Krijgstucht. Een
muzikale wónder-show. O, wat een cadeau
Legershow in Tokio.

Zondagmiddag 14 Maart 2.30 uur
Speciale Familie-matinee
Wij presenteren U de prachtige Ccwboyfilm

De vechtjas
In het voorprogramma de komische film
LIEVE SCHIPPER en TREOTPERIKELEN
Een uitzonderlijk programma.

Vrijdag 12, Zaterdag 13 en Dinsdag 16 Maart
gereserveerd voor de GYMW. VER. O.S.S. t.g.v.
het 50-jarig bestaan. - Plaatsbespreking op de
dag der voorstelling van 11.30 tot 12.30 uur.

WOENSDAG 17 MAART gereserveerd voor de
ZANDV. OPERETTEVER. Wegens enorm succes
wordt voor de 3e keer de prachtige operette

Walsdroom
opgevoerd. - Een beperkt aantal plaatsen is nog
verkrijgbaar aan Theater Monopcle en maga-
zijn „Het wonder van Zandvoort". Plaatsbespre-
ken Woensdagochtend 17 Maart van 11.30-12.30 u.
Aanvang 8 uur precies.

Het nieuwe

DSR GEMEENTS 2ANVVOORT
(samengesteld uit officiële gegevens)

is a f 2,5O verkrijgbaar
bij de Zandvoortse boekhandelaren

DOE DE WAS DE DEUR UIT!
MAAR DAN NAAR WASSERIJ MEU1.MAN

voor de verzorging van iedere gewenste wasbehandeling
WINDDROOG
DRCOGWAS .

a f 0,29 kg.
a ƒ0,38 kg.

MANCELWAS
KASTKLAAR

a ƒ0,44 kg.
a ƒ 0,54 kg.

'STOMEN - VERVEN

WASSERIJ MEULMAN

PERSOPMAAK ..a ƒ0.65 kg.
FIJNE WAS.

GROTE KROCHT 14
- TELEF. 2919

*«E».1

't Helm, zaal Zomerlust, 8 uur

Albert Vogel Jr.
Voordracht.

Programma: gedichten en „De Vlinder" van
Tsjechow. Beperkt aantal kaarten a ƒ1,50 (b.i.)
verkrijgbaar tijdens plaatsbespr. Woensdag 17
Maart 7-8 u. a.d. zaal, alsmede op de avond zelf.
N.B. Laatste avond van het kunstabonnement!

Speciale aanbiedingen
Vitrage's v.a. 59 et, p.m.

bi

NOOY
Z A N D V O O R T

Zomerlust
ZATE R DAG-13'Maart - Buur

Dansen
om fraaie prijzen
voor ZANG- en
DANSWEDSTRIJDEN

VRIJ ENTREE. VRIJ ENTREE.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

.EugèneDames-
kapsalon
Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.BaerlestT., A'dam
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactement.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
len 1954 en fantastische
kleurspoeljngen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Perma-
nent, compleet f 6,—.

JANSEN EN PIETERSE
P. Zeg Jansen, weet jij wat dat is,

ei betekent: men mompelt hier in
het dorp dat Zatohaku komt.

J. Ja, dat heb ik óók. gehoord. Ik
zou zeggen: vraag het eens aan onze
burgemeester en als die het niet
weet aan de korpschef, of het hoofd
van de brandweer of anders de di-
recteuren van de bedrijven. Vraag
het desnoods aan alle ambtenaren
op het gemeentehuis en als je het
dan nóg niet weet, dan zal ik je een
tip geven.

P. Geef die tip dan meteen maar,
dan behoef ik al die hoge Pieten
niet te raadplegen.

J. Nou vooruit dan maar. Weet
je, wat je moet doen? Vraag het
eens aan Hamers in de Kostv.loren,-
straat no. 34. Die is bij alles, wat er
in Zandvoort gebeurt, min of meer
betrokken, het zou me niks verwon-
deren, als die weet wie of wat die
Zatchaku is.

P. Dat ik daar zelf niet aan ge-
dacht heb. Natuurlijk ga ik naar
Hamers. M'n vrouw zegt Zatohaku
is een Japanse messenwerper. Buur-
man Cïtr«en beweert dat het een.
Fakir is uit Pakistan en Jonkheer
Lustemwel zegt, dat het in de verte
familie is van Zatcpek, dus zal het
óók wel de een of andere hardloper
wezen. Maar ik ga naar Hamers, die
zal me de zaak wel kunnen uitleg-
gen.

J. Doe dat Pieterse, en als je tóch
naar Hamers toegaat, bestel dan
meteen nog even een fles Ducaat,
die heerlijke oude Jenever a 7.15 p.
liter en voor m'n vrouw een fles
Hamers Advocaat van ƒ3.95. Ver
geet het niet, want ik ben al bijna
weer helemaal zonder en ik zou
zeggen, Kom dan vanavond even bij
me oplopen, dan pikken we nog een
blcmmïge en hoor ik meteen van je
wat Hamers van die Zatohaku-ge-
schiedenis denkt. (Adv.)

Oefening Staalt Spieren
Na de daverende inzet van ons

gouden feest, wordt het geprojec-
teerde programma voortgezet met
3 jubileum-uitvoeringen op Vrijdag,
Zaterdagmiddag en Zaterdagavond
a.s„ waarbij de leden van onze ver-
eniging zullen laten zien, wat op
het gebied van de lichamelijke op-
vcedïng valt te bereiken.

Met nadruk wijzen wij er nog
eens cp, dat de deelnemende leden
op de afgesproken tijd aanwezig
moeten zijn, daar, en dit geldt ook
voor het publiek, de buitendeur cm
acht uur precies dicht gaat, in ver-
band met de opmars der deel-
nemenden. Deze opmars geschiedt
op bijzondere wijze en wordt direct
gevolgd door het optreden van de
jongste groepen, waarna met veel
variatie de oudere groepen volgen
met toestelnummers, dansen en
vrije oefeningen.

Ï3e inschrijvingsformulieren voor
deelname aan de wedstrijden van de
Kennemer Turnkring, die, gelijk
bekend, op 4 Juli a.s. in het Sport-
park te Zandvoort plaats vinden,
zijn reeds aan de verenigingen toe-
gezonden. Zij bevatten een grote
verscheidenheid van cefenreeksen,
zowel voor jongens, meisjes, dames
als heren, zodat een grote inschrij-
ving wordt verwacht.

KJ.C. Noord
De eerste ronde van het kam-

pioenschap van Maart welke op 4
Maart j.l, werd gespeeld, bracht
weer een viertal nieuwe sterren aan.
de top. Als no. l werd genoteerd
A. Schaap; 2. W. Visser; 3. P. A. C.
Paap;' 4. G. van Veen. Doet uw best
heren, deze plaats tot het einde van
de maand zo te houden, maar dan
op een eerste plaats. Succes!

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Deze week als extra reclame,
250 gr. Pain d'Amande

70 cent

Bakkerij Van Staveren
ZEESTR. 48 TELEF. 2B84

VEILING
van diverse meubilaire goederen op

DONDERDAG 18 MAART
's morgens 10 UUR, grote zaal

ZOMERLUST (ingang Gasthuisplein)
w.o. door evacuatie, zoals,: eiken en.
mah. slaapkamer ameubl., Cretonne
bankstel, zware Old Fin. huiskamer
ameubl., inzinkb. trapnaaimachine,
garderobekast, ledikanten, bedstel-
len, clubjes, kindercommode, rieten
serrfcstoelen, ijskastje, serviezen en.
andere huishoudelijke goederen.
KIJK D AG: WOENSDAG a.s. van
2-8 uur. Goederen voor deze veiling
kunnen dagelijks worden opgegeven.
Veilingmeester

P.Waterdrinker
TELEF. 2164

P. Ke r km a n's
Autobedrijven - Haltestr. 63

Tel. 2560

Speciale tarieven, trouiorijclen
en lange af

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
•taan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEFI
Hogewag 29 - Telef. 2464

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandal

A Cjr>| Prinsesseweg 15
. C3UL. Telef. 2066

Zand v. Operette Vereniging
Secr. KI. Krocht 5, Telef. 2602

Wegens ENORM SUCCES derde
opvoering van

Een Walsdroom
Muziek OSCAH. STRAUSS

op a.s. WOENSDAG 17 MAART
in Theater MONOPOLE, aan-
vang 8 uur precies.
Nog enkele plaatsen verkrijg-
baar a ƒ2,50 en ƒ1,75 bel. inbegr.
bij Het wonder van Zandvoort,
Swaluëstr. 9, Telef. 2418, theater
Monopole, telef. 2550 en bij de
leden. Plaatsbespreken a.s.
Woensdag van 11.30 tot 12.30 u.
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Zó kon het ook!
Die laatste wedstrijd van Zand-

voortmeeuwen tegen Wilhelmus —
die een klinkende 4-2 overwinning
werd voor onze jongens —- zal ons
nog lang bijblijven. Waarom? Om-
dat na een periode van beangsti-
gende n-eergang, thans kennelijk een
opgaande lijn werd bereikt. Wij
hebben ons verlustigd in het enthou-
siasme van onze spelers, in de
correcte sportieve houding zowel
op het veld als langs de lijnen. Dit
was voetbal, waarnaar men met
pleizier ging kijken en dat is wel
eens anders geweest. Moge deze
wedstrijd het keerpunt geweest zijn
voor onze Zandvoortmeeuwen-ploeg.
Wij hopen het zo van harte en het
leek er deze middag héél erg op.
Dat geeft moed en de klinkende
overwinning zal stellig stimulerend
werken op de spelers. We hebben
het allen ervaren: Zó kon het óók en
dat is héél wat pleizieriger!

Wat de schorsingen betreft, is
P. Paap door het bestuur van Zand-
voortmeeuwen in ere hersteld, om-
dat na een nauwgezet onderzoek
gebleken is, dat hij met de moeilijk-
heden die waren- ontstaan, weinig
of niets te maken heeft gehad. De
overige beslissingen bleven gehand-
haafd.

Helicoptère's
Alle andere berichten, hiermede

in tegenspraak, kunden, wij uit da
allerbeste bron onze lezers mede-
delen, dat de landingsplaats voor de
Heliccptère's, die van begin April
tot half Mei in Zandvoort zullen
landen voor het *maken van rond-
vluchten, nog niet is vastgesteld.
De Rijksluchtvaartdienst heeft het
parkeerterrein bij de watertoren
afgekeurd, omdat de toren een. te
hinderlijk obstakel werd geacht.
Het grote terrein bij paviljoen Kie-
fer, dat daarna werd voorgesteld,
werd aanvankelijk ideaal geacht,
doch bij nader inzien eveneens on-
geschikt bevonden, omdat men be-
vreesd -mos voor remous'bij Westen-
winden, opstijgend langs de duin-,
voet en voor zandverstuiving in de
uitlaten.. Maandag a.s. komt opnieuw
een expert van de Rrjksluchtvaart-
dienst om het terrein achter de pits
op het circuit in ogenschouw te
nemen. Men verwacht, dat dit zal
worden goedgekeurd. En dan Zand-
voort maar vliegen. 20 opstijgingen
per dag, 5 minuten vliegen, onge-
veer 10 km. boven het dorp, voor
f 12,— per keer. U moet het beslist
eens gaan doen, het is een ongelofe-
lijk interessant iets.

Een prachtige promotie
Met bijzonder veel genoegen oer-

namen wij, dat hoofd-inspecteur
P.J, -aan. Uzendoorn uit Velsen -met
ingang van 16 Maart benoemd is als
commissaris van politie te Zaandam,
een prachtige promotie voor deze

(Vervolg: 2« kolom ondtfraarO

„WURF-PRAET'

WUL.LUM v.d. WURFF:
Heppu het Wullum van der

Wurff-pleintje al gezien?"

OPBOUW EN UITBREIDING
Ongeduld en gebrek aan visie zou de ont-
wikkeling van de badplaats onberekenbare
schade kunnen berokkenen

ONDANKS het vele, dat op het
gebied van wederopbouw en

uitbreiding van Zandvoort in de
na-corlogse jaren tot stand kwam
— en dat is waarlijk niet gering —
ligt in het hart van de badplaats
nog altijd een grote oppervlakte
grond braak, die velen een doorn
in het oog is. Een stuk kaal en
troosteloos duin, bezaaid met puin,
een stuk grond, waar eens in vóór-
oorlogse jaren het hart van Zand-
vcort klopte in de seizoenmaanden.
Wij hebben hier — zoals de meesten
onzer bekend zal zijn — het oog op
dat kostelijk stukje Zandvoort van
weleer, de Noord Boulevard, onze
Boulevard de Favauge.

Wij kunnen ons voorstellen, dat
onder hen ongeduldigen zijn, die de
trage gang van zaken op dit punt
— althans de traag lijkende gang —
meer en meer gaan betreuren, on-
geduldig worden en zelfs zeggen:
„Laat men onze Noord Boulevard
dan maar volbouwen met villa's of
woningen, want alles is beter dan
deze toestand van braak liggen nog
langer te handhaven. We horen nu
al jaren van plannen en nog eens
plannen, van Boulevard-centrum,
van flatgebouwen en wat niet al,
doch het blijft bij plannen, die
maar steeds niet verwezenlijkt
worden.

Tóch zou het o.i. onverstandig
zijn, b au ongedulc. en teleuiotelling
steeds meer vaste voet te gaan
geven, omdat wij ervan overtuigd
zijn, dat dit probleem — hoewel wij
daarvan momenteel nog niet veel
merken — de grootste aandacht
heeft van ons gemeentebestuur en
van de instanties en personen, die
hierbij direct betrokken zijn.

In dit alles werden wij nog ge-
slerkt, toen wij een dezer dagen
hierover een pi-aatje maakten met
Zandvcorts burgemeester om te
trachten, te weten te komen, wat
men met onze Noord Boulevard
beoogt.

En het bleek opnieuw, dat er, wat
Zandvoort betreft, voor Mr. H. M.
van Fenema steeds weinig nieuws
onder de zon is. Want wij meenden,
een goede beurt te maken, door
hem erop te wijzen, dat het onge-
duld in Zandvoort groeiende is,
maar dat was hem reeds lang be-
kend en ons werd het duidelijk, dat
de burgemeester niet systeemloos te
werk gaat, doch de uitbreiding en
herbouw van ons dorp zich langs
voor hem al lang vastliggende we-
gen zich ontwikkelen, wegen, welke
hij bezig is tot effen banen te ma-
ken, door alle obstakels, die op deze
wegen nog. voorkomen, grondig op
te ruimen.

„De mensen mogen nooit ver-
geten", zo zei Mr. van Fenema ons,
„dat Zandvoort bezig is zich snel te
ontwikkelen tot een badplaats van
betekenis, maar ook tot een ideale
woonplaats voor forensen. De
unieke ligging, niet alleen wat het
directe achterland betreft, doch óók
ten opzichte van het buitenland, is
daarbij voor deze ontwikkeling
uitermate gunstig. We zien reeds
nu een elk jaar groter wordende
trek van toeristen uit vele landen
naar Zandvoort, een trek, die — als
de vrede bewaard blijft — van jaar
op jaar in omvang zal toenemen,
want elke toerist, die Zandvoort
voor korte oE lange tijd bezoekt,
keert opgetogen huiswaarts, want
waar vindt men zulk een prachtig
strand, zulk een ideale zee, een
dergelijk uitgestrekt duinencomplex
en zulk een natuurschoon? Welke
plaats aan de Noordzeekust is zó

43-jarige politiechef. Wij maakten
de heer Van IJzendoorn in Zand-
voort mee -:an 1939 tot 1945, eerst
als adjunct- later als inspecteur en
wij bewaren aan hem nog altijd de
meest aangename herinneringen en
nog steeds wordt er in Zandvoort
over hem met grote waardering ge-
sproken. De volksmond noemt hem
nu nog in ons dorp een „moord-
veni" en dut zegt men niet zo gauw
van een politieman. Van harte
wensen wij de heer Van IJzeridoorn
geluk met deze prachtige promotie.
Moge het />cm en zijn gezin in zijn
nieuwe standplaats in alle opzichten
wél t/aan.

makkelijk te bereiken als Zandvoort?
Met dit alles moet men in de eerste
plaats rekening houden bij het
definitief vaststellen van alle plan-
nen, uitbreiding en herbouw betref-
fende. Men gaat in Zandvoort daar-
cm gelukkig meer en meer verder
zien dan de dorpsgrenzen, doch
men kijke óók verder, ja bovenal
verder dan de landsgrenzen. Zand-
voort begint al een badplaats van
internationale allure te worden, het-
geen voor een deel reeds te danken
is aan het circuit, doch daarnaast
komt het steeds meer in trek als
forensenplaats, waarvoor aanzien-
lijke verbeteringen met Amsterdam
nodig zullen zijn. Ook hieraan wordt
reeds nu de nodige aandacht besteed.

Landgenoot en vreemdeling zullen
in Zandvoort straks moeten kunnen
vinden, wat men van een modern
geoutilleerde badplaats verwachten
mag, n.l. niet alleen zee- en strand-
genoegens, doch óók amusement in
de meest uitgebreide zin op dagen,
dat het weer tegenwerkt; in de
avond-uren, in het vóór- en na-
seizcen en óók in de wintermaanden.
Daarnaast biedt Zandvoort de rust
en ontspanning, speciaal voor hen.
die hun werk elders hebben en

daarom graag in Zandvoort willen
wonen.

De bebouwing van dit aller-
belangrijkste deel van Zandvoort
vraagt derhalve de grootste voor-
zichtigheid, de meeste aandacht en
studie, want deze bebouwing zal
gericht moeten zijn op tweeerlei
doel, n.l. op de toekomst van het
dorp als badplaats en als forensen-
plaats. Ongeduld zou kunnen leiden
tot blokkering van de ontwikkeling
van het Zandvoort, zoals ik dat in
de toekomst vóór mij zie. Want wat
?ou eenvoudiger zijn, dan de knoop
maar dóór te hakken en de Noord
Boulevard beschikbaar te stellen
vcor villa- of woningbouw? Dan
zou dit centrum in korte tijd geheel
zijn volgebouwd, doch daarmede
zouden tevens de recreatieve moge-
lijkheden van de badplaats geheel
aan banden zijn gelegd.

Naast de ontwikkeling van het
dcrp (A) zou men die van de bad-
plaats in drie fasen kunnen zien, n.l.
B, C en D.

A het dorpscentrum. Dit zal binnen-
kort de aandacht gaan vragen. O.a.
met de nieuwe grote verkeersweg
van 't Zwarteveld, dwars door het
dorpscentrum naar de N.-Boulevard;
de nieuwe verkeerswegen naar plan
Noord en Zuid met het nieuwe
grote verkeersplein bij het bejaar-
dentehuis aan de Zandvoortselaan.
Ock het tram-bus-probleem; het
uitbreidingsplan Zuid en de verbre-
ding van de Zandvocrtselaan. zijn
daar enkele belangrijke onderdelen
van.

(Vervolg: pog. Z; Ie kolom)

Uitvoeringen en feestavonden O.S.S.
We zouden lichtelijk geneigd zijn,

de eerste grote jubileumuitvoering
van de gymnastiekver. „Oefening
staalt spieren", die Vrijdagavond in
theater Monopole plaats had en be-
halve door tal van autoriteiten óók
werd bijgewoond door burgemeester
Mr. H. M. van Fenema met echt-
genote, te beschouwen als een gene-
rale repetitie voor de daarop vol-
gende avond, die o.m. door oud-
burgemeester H. A. van Alphen met
echtgenote werd bezocht. Want er
was een opvallend verschil tussen
beide avonden. Was de eerste avond
al'es nog wat onzeker, de afwerking
der oefeningen niet overal even
feilloos, &p de tweede uitvoering
was daarvan geen spoor meer te
bekennen en heeft O.S.S. turn-
demonstraties gegeven, die behoren
tot de beste, die de jaarlijkse uitvoe-
ringen tot nu toe hebben gebracht.
Nu moet het gezegd worden, dat
O.S.S. in de figuur van de jonge
energieke leider, de heer W.H. Lin-
terman, die beide avonden in het
gebodene zijn fantasie tot in de
kleinste bijzonderheden had uitge-
leefd, wel een bijzonder kundig,
enthousiast en prettig leider heeft
gevonden. Bovendien liet hij zich
kennen als een buitengewoon be-
gaafd turner, die, vooral in de
individuele vrije oefening staaltjes
van turnen ten beste gaf, die aan
acrobatiek grensden.

De prachtig gedisciplineerde op-
mars, voorafgegaan door het tam-
boercorps van de Zandv. muziek-
kapel, maakte een pompeuze en
magistrale indruk.

Ons heeft deze avond het meest
geboeid het perfecte werk van de
dames aan de brug met ongelijk ge-
stelde leggers. Daarnaast noteerden
wij prachtig uitgevoerde oefeningen
van meisjes en dames op de even-
wichtsbalk.

De heren — slechts weinig in aan-
tal — wekten door hun knappe, vrij-
wel feilloos uitgevoerde oefeningen
aan de hoogbrug terecht aller be-
wondering. Ook het paardspringen
van meisjes en jongens voldeed in
alle opzichten. Het ringzwaaien van
de dames bracht ons weinig nieuws,
hoewol ook hier correct werk ge-
leverd werd.

Vnn de rhythmische oefeningen
willen wij gaarne vermelden de be-
koorlijke springriet-oefening van
meisjes van 11-13 jr.; het kostelijke
dansje „Glimwcrmpje" van de
kleinste meisjes, gebracht met een
bckoc.rli.ikc overgave en do knots-
oefening van de dames op hel „Mou-
lin-i'ouge"-thema. Geslaagde bal-
oefeningen van de dames en een
demonstratie handbal van de heren,
lieten voel technische vaardigheid
zien.

Uit alles bleek, dat O.S.S. zich op
deze uitvoeringen terdege had voor-

bereid, waarbij de effectvolle ver-
lichting met schijnwerpers in kleu-
len, zeker niet onvermeld mag blij-
ven. Het werden twee prachtig ge-
slaagde avonden, die duidelijk tot
uitdrukking hebben gebracht, op
welk een hoog peil het turnen van
O.S.S. zich momenteel beweegt.

KLEUTER-UITVOERING.
Tussen deze beide grote jubileum-

utivoeiingen, lag de kleuter-uitvoe-
ring van Zaterdagmiddag, in het-
zelfde theater, a!s een bekoorlijke
speciale gebeurtenis, waarvoor het
burgemeestersgezin wederom per-
soonlijke belangstelling toonde. Dr.
J. v.d. Meei, die de aanwezigen
welkom heette, toonde zich over de
aanwezigheid van burgemeester en
meviouw Van Fenema dan ook zéér
verheugd.

Het was een genot, het enthou-
siasme en de er'ist van de aller-
jcngsten in de jubilerende vereni-
ging te mogen gadeslaan.

Wij noemen in de eerste plaats
het toestel-turnen van meisjes van
8-9 jaar. Eveuwichtsbalk en trem-
plin-paardspringen werden jeugd-
dcinonstraties, die met ere mogen
worden genoemd. Ook het paard-
bank-springen vcor jongens van 8-
11 jaar werd een zéér geslaagd
programma-nummer.

Daarnaast zagen we nogmaals
verscheidene nummers, die óók op
de grote uitvoeringen werden ge-
geven.

Het was stellig een goede ge-
dachte van de feestcommissie, na
sflcop van dit programma en na
tractaties aan de jeugd-leden te
hebt en uitgedeeld, voor hen te laten
optreden Prcfesscr Antcnini.

Op onnavolgbare wijze wist hij de
jonÉcns en meisjes met leuke goo-
chelnummers. met zijn sprekende
pop en met de poppenkast bezig te
houden. Professor Antonini deed
zich in dit kostelijk optreden ken-
nen als een waar kindervriend die
zich ten volle in de psyche van het
kind weet in te l^ven.

Zo werd deze kleuteruitvoering',
die eerst om 6 uur beëindigd was,
een bijzonder geslaagd onderdeel
van deze gouden jubileumviering
van O.S.S.

SLOT-AVOND.
De feestcommissie, die het gouden

jubileum van de gymnastickvereni-
ging „Oefening staalt spieren" voor-
botciddc, mag het zich een eer
rekenen, óók aan de feestavonden
in het winter-programma hoge eisen
te hebben gesteld, zodat niet alleen
de grote feestavond na allcop van
do officiële recuptie op 6 Maart
uitstekend staagde, het optreden na
do Idcutcruitvoering op 13 Maart
mei Professor Antonini een groot
succes werd, maar óók de feestavond

OVERPEINZING
De weg van het leven

zien we nog vaag,
al tastend gaan wij

door het duister;
een harde levensles

leren wij traag,
wij houden van roem

en van luister.

De weg door het leven
is soms heel steil,

wordt moeizaam
gebogen betreden,

zoveel verwachting
blijft aan de kant,

wij gaan met
onzekere schreden.

De weg in het leven
wordt stralend licht,

wanneer wij
met open harte

het goede ontvangen
van elke dag

en 't valse gerucht
durven tarten.

Ria Draak-Groenveld.

die Dinsdag 16 Maart werd aange-
boden aan de jeugdleden van 10-16
Jaar, een prachtige afsluiting vorm-
de van het jubileum-winterpro-
giamma. Roland Wagter Sr. en Jr.
verzorgden met Dick Harris dit
welgeslaagde programma, dat tot
een daverend succes leidde. Als
sneltekenaar en later met een
jeugd-zang-wedstrijd wist Roland
Wagter de jeugd tot groot enthou-
siasme te brengen en bracht Dick
Harris de jongens en meisjes van
de ene verbazing in de andere met
welverzorgd jongleren en als hu-
moristisch goochelaar. Het verhaal
van cle reUbeleveras- en de één-acter
„Het ontslag", deed de jeugd gieren
van het lachen en steeds opnieuw
ken worden vastgesteld, hoe dit
gezelschap zich speciaal op dit
programma voor de jeugd had inge-
steld, waarmede van begin tot einde
spontaan werd meegeleefd.

O.S.S. heeft een winter-jubileurn-
programma gebracht, dat in alle
opzichten welgeslaagd mag worden
genoemd. De commissie van voor-
bereiding der jubileumviering gaat
zich thans instellen op het zomer-
programrna, dat 16 Mei zal aan-
vangen met een vclleybal-tournooi.

Hotel Bouwes opent 2 April
Vrijdag 2 April des middags zal

hotel Bouwes officieel haar poorten
weer heropenen. De noodzakelijk
gebleken uitbreidingen en verbete-
ringen zijn thans zo goed als geheel
voltooid. Reeds direct zal worden
aangevangen met dagelijkse cabaret
en varieté-programma's van hel
voorname gehalte, dat wij ons uit
het vorig seizoen nog zo -levendig
herinneren. De belangstelling voor
logies overtreft reeds nu die van
het vorig jaar, zodat met een be-
grijpelijk optimisme gestart wordt.
Wij wensen de heer Bouwes gaarne
alle succes toe in het a.s. seizoen.
Deze vroege opening zal er onge-
twijfeld toe leiden, dat de seizoen-
activiteit aanmerkelijk wordt ver-
vrocgd en daarover zal elke inwoner
van Zandvoort zéér verheugd zijn.

Oefening reddingboot
Op Zaterdag 20 Maart a.s. zal met

de motorreddmgboot .,C. A. Dudok
de Wit" een oefentocht worden ge-
houden. Vertrek van het boothuis
aan de Thorbeckestraat n.m. 3 uur.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Maart berijdbaar
21 4.45 11.30 16.57 24.- 8.30-15.00
22 5.14 12.— 17.27 —.30 9.00-15.30
23 5.44 12.30 17.57 l.~ 9.30-16.00
24 6.14 13.— 18.31 1.30 10.00-16.30
25 6.47 13.30 19.09 2.- 10.30-17.00
26 7.26 14.30 19.53 3.~ 11.30-18.00
27 8.14 15.— 20.48 3.30 12.00-18.30
Samengesteld door P.v.dMijeKCzn.

was mijnheer Kift zo cigen-
wijs tegen Jansen? Zie pag. 4.

Een nieuwe LENTE, een nieuw
RIJWIEL. Fongors ./139,75; Loco-
moüer ƒ141,-; Locomotief sport
ƒ162,25. Rudge m. 3 versn.naat.
Henk Schuitenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974



Onze Minister-president, zijne Excellentie Dr. W. Drees, was Vrijdag j.l.
tegenwoordig bij het huwelijk van de kunstlithograaf Aart van
Dobbenburgh en Cosja Bout. Onze foto's tonen U links: Minister-
president Dr. W. Drees, poserend voor onze fotograaf in de stoel van
Zandvoort's burgemeester. Rechts: in geanimeerd gesprek met burge-
meester Mr. H.M. van Fenema en het bruidspaar. (Foto Bakels).

OPBOUW EN UITBREIDING
(Vervolg van pag. 1).

B, het Strandweg-centrum, om-
vattende Strandweg, Badhuisplein,
Kerkstraat en omgeving, dat zo goed
als voltooid is, doch waar het wach-
ten nog is op de schouwburg-con-
certzaal van hotel Bouwes. Dit is
dus het centrum, dat voorzien zal
in de regionale recreatiebehoeften
met inbegrip desnoods van Amster-
dam, doch de practijk leert nu
reeds, dat het te klein zal zijn, om
aan alle recreatiebehoeften van
Amsterdam te kunnen voldoen.

C, het Boulevard-centrum aan de
kop van de Zeestraat, dat gedacht
wordt als eeri nationaal en voor-
lopig óók internationaal recreatie-
centrum, hoofdzakelijk voor de sei-
zoenmaanden en het vóór- en na-
seizcen. Daarbij zal het tevens ook
moeten gaan dienen als modern
woon-centrum (flatgebouwen). De
verwezenlijking hiervan begint
thans nader te komen, doch eist
zéér veel beleid en tact, want ei

- zijn niet alleen verschillende plan-
nen, doch óók verschillende ge-
gadigden. Daaronder zijn enkele
ontwerp_en, die voor serieuze bestu-
dering in aanmerking komen. Dit
grote Boulevard-centrum moet dan
ook werkelijk iets groots worden
iets, dat Zandvoort na de realise-
ring direct zal plaatsen in de ri;
der grote Noordzeebadplaatsen in
Europa. Besprekingen erover wor-
den reeds lange tijd gevoerd, doch
laat men toch vooral niet vergeten,
dat de verwezenlijking van zulk een
groots en omvangrijk plan, dat
beslissend zal blijken voor het zijn
of niet zijn van Zandvoort, ernstig
beraad, nauwgezette studie en véél
tijd vergt, want als men er straks
toe overgaat, meet het volkomen
welslagen vast staan. Dat bij deze
studie de bouw van een pier, maar
dan een van het klassieke type ge-
heel afwijkend model, niet wordt
vergeten, spreekt welhaast vanzelf.

D, het Noordelijk centrum dat ge-
legen zal zijn ten Noorden van
bovenomschreven Boulevard-cen-
trum. Hoewel dit plan in een nog
wat verdere toekomst ligt, zal een
gedeelte hiervan toch zeker op kor-
tere termijn kunnen worden ver-
wezenh'jkt. De bouw van flathotels
en flatwoningen wordt hier reeds
voorbereid. Ook dit centrum zal
véél groter worden, dan men zich
denkt, groter, dan het ooit in het
verleden geweest is. Er zijn echter
factoren, die nu nog belemmeren,
dat dit gehele plan bekend
wordt gemaakt, omdat er enkele
grote problemen aan zijn verbonden,
waarvan de oplossing in de toekomst
door mij wcrdt mogelijk geacht.

"Woningbouw. - Vanzelfsprekend
kwam bij het bespreken van deze
belangrijke uitbreidings- en her-
bouw-plannen óók het woning-
vraagstuk in Zandvoort ter sprake.
In dit opzicht was burgemeester
Van Fenema zéér pertinent. „Naar
mijn persoonlijke mening", zo ver-
klaarde hij ons, „zal hier het pro-
bleem „huisvesting" binnen niet al
te lange tijd zijn opgelost. Wanneer
binnenkort de 110 woningen aan de
Dr. C. A. Gerkestraat betrokken
zullen zijn en over enige tijd het
zgn. „hoogbouwplan" van de wo-
ningbouwver. „Eendracht maakt
macht" verwezenlijkt zal zijn,
waardoor opnieuw 80 woningen aan
Zandvoort zullen worden toege-
voegd, meen ik, dat langzamerhand
moet worden overwogen, aan de
overheidsbemoeiing in Zandvoort
Inzake huisvesting, een einde te
tnaken. Er zal liier dan geen wer-
kelijk woning-probleem meer zijn
en het zal de zelf-werkzaamheid
van diegenen, die een andere woning
zoeken, in aanzienlijke mate be-
vorderen. Overheidszorg, indien dat
beslist nodig is, is mooi, maar
het heeft de schaduwzijde, dat men
er teveel tegen gaat „aanleunen".
Het is nu zó, dat men voor elk wis-
sewasje, huisvesting betreffende,
zegt: „O, ik ga wel even naar het
bureau huisvesting, dat knapt dit

zaakje wel voor mij op!" Het wordt
tijd, dat de makelaars langzamer-
hand weer onbelemmerd hun werk
kunnen verrichten. Daarc/m zou ik
het toejuichen, wanneer b.v. over
uiterlijk twee jaar het bureau huis-
vcsting in Zandvoort voor gesloten
zou kunnen worden verklaard".

Dit alles ever de directe en, meer
verre toekomst van Zandvoort ver-
n&men wij van Zandvoorts burge-
meester en ongeduld lijkt ons dan
ook in dit verband thans méér dan
ooit misplaatst, omdat er aan
Zandvocrts toekomst hard wordt
gewelkt door mensen, bezield met
ten warme liefde voor de plaats
hunner inwoning. Cnder deze be-
kwame en voortvarende leiding,
gesteund door een actief gemeente-
bestuur, kunnen de komende dingen
rustig worden afgewacht. K.

Ver. v. Chr. Gezortdheids en
Vacaniiekoloniën opgericht

Te Zandvoort is thans opgericht
een afdeling xran de vereniging voor
Christelijke Gezondheids- en Va-
cantiekclcniën in Nederland.

Deze vereniging, die een inter-
kerkelijk karakter draagt en welks
koloniehuiz_en gevestigd zijn te
Hellendoorh, Nunspeet en Egmond
aan Zee, stelt zich ten doel: vooi
uilzending zorg te dragen van die
kinderen, tussen de leeftijd van 5
t.m. 14 jaar, waarvan de huis- of
schoolarts uitzending adviseert en
voor de ouders van deze kinderen
indien nodig, een tegemoetkoming
in de kosten te bexverkstelligen.

Zij die dit werk met een
jaarlijkse bijdrage in geld willen
steunen, worden verzocht daarvan
mededeling te doen aan één dei
onderstaande bestuursleden.

Het afdelingsbestuur is als volgl
samengesteld:

Voorz.: S. Hijper, Zandv.laan 14.
Secr.: M.C.Warnink, Oosterp.str.25
Fenningm.esse: Mej. A.H. Jansen,
Dr. Gerkestr. 18rd.
Leden: Mevr. A.Blaauboer-Zwart

Haltestr. 48; Mevr. N. L. Bulthuis-
v.d. Bosch, Dr. Gerkestr. 111; Mej.
Zr. C. W. van Dijk, Gasthuishof je 27;
C. Kuyper, Zeestr. 57rd.; Mevr. A.A.
Wagtendonk-Gerritsen, Wilhelmina-
weg 33; Mej. Zr. S.M. de Wilde,
Haarlemmerstraat 7.

Verstopping ö^T
Vlug, zacht en pijnloos werken
Mljnhardt'i Lazeertabletten 65 et

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. J. v.d. MEER,
Julianaweg la, Tel. 2499.

Zondagsdienst
wïjkverpFeegsters
Men gelieve hiervan alleen gebruik
te maken b-ij noodgevallen van
Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandag-
moreen 8 uur:
A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, Tel. 2828.

Oefening Staalt Spieren

De laatste tonen van het winter-
gedeelte van ons jubileumprogram-
ma zijn nog maar nauwelijks ver-
ïtomd, of reeds kondigen de eerste
beslissingen voor ons zomerpro-
jramma zich aan. Gelijk bekend,
volgen nu in Mei het volleyball-
.ournooi en de wandelmarsen, voor
welke evenementen binnenkort de
aanmeldïngscirculaires in zee gaan.

Op de turnlesseri, waar, zoals al-
;ijd na -wedstrijden en demonstra-
;ies, een grote toeloop van nieuwe
eden wordt verwacht, zal men zich

voorlopig beperken tot de gewone
oefeningen en daarna geleidelijk
overgaan tot de voorbereiding voor
de deelname van de dames aan de
Olympische dag en de gehele ver-
eniging aan ons internationaal turn-
cvenement op 4; Juli a.s.

De damesles van Dinsdagavond
wordt weer op de oorspronkelijke
tijden gebracht, met afzonderlijke
uren voor A en B groepen en de
i-hythmische les. De jeugdleden
wordt tevens geadviseerd de les,
bestemd voor hun leeftijd op te
zoeken.

Volleybalt. In verband met de
voorjaarsbeurs staat de competitie
in het Krelagehuis tot 22 Maart a.s.
stil. De oefenavond van Maandag-
avond j.l. werd hierdoor benut om
zowel met dames als heren vriend-
schappelijke wedstrijden te spelen
tegen „Rapiditas" (Haarlem), waar-
bij de dames verloren en de heren
wonnen.

Solisten-concert
in Hervormde kerk

Het solistische kerkconcert, onder
auspiciën van het Hervormd Kerk-
k&or Zondagavond in de Hervormde
kerk georganiseerd, was in hoofd-
zaak bedoeld de verbeteringen aan
het fraaie oude kerkorgel na de
plaats gehad hebbende grote res-
tauratie in volle omvang te doen
uitkomen. Met de samenstelling van
het programma had de organist
tevens directeur van het kerkkoor,
de heer H. Dees, hiermede, dan ook
terdege rekening gehouden, want
het orgel nam in het programma
een voorname plaats in, zowel als
solo-instrument als voor de bege-
leiding. Het programma werd ge-
opend met een breed en fors opge-
zette Toccata in f gr. van Buxte-
hude en besloten met Bach's be-
roemde Toccata en fuga in d klein,
waarin organist H. Dees de moge-
lijkheden van zijn instrument ten
volle deed uitkomen. Hij leverde
met deze bijzonder muzikale
vertolking een zéér knappe pres-
tatie.

Mevrouw To Dees-Kion zong een
drietal aria's van Handel, resp. met
orgel, hobo en orgel en viool en
orgel. Het meest voldeed zij ons in
Süszer Stille", dat bijzonder boeide
dcor ingetogen voordracht en warm-
te van klank.

Ds. R. H. Oldeman, bleek behalve
de gave van het woord, óók de
gave van het vioolspel te bezitten
en speelde zeker niet onverdien-
stelijk tezamen met hobo en orgel
het Adagio uit 3e Sonate in C kl.
van Lceillet, waarin mooi samen-
spel te beluisteren viel. Adagio en
Larghetto uit de sonate in D gr.
van Handel miste de innerlijke be-
leving, die méér sprak uit de aria
uit de Suite in D. van J.S. Bach.

Arie Butter bleek opnieuw een
vaardig hoboïst, die warm en wei-
luidend spel ten gehore bracht in
de sonate in G kl. van Telemann
voor hobo en orgel, waarin hij een
aanvankelijk te laag intoneren han-
dig -wist weg te werken. Óók in de
aria „In den angenehmen Büszen"
voor sopraan, hobo en orgel van
Handel vervulde hij op fraaie wijze
een belangrijke rol.

Het werd een avond van véél
muzikaal genieten, die door een niet
gioot aantal bezoekers werd bijge-
woond. Ongetwijfeld verdient dit
initiatief van de heer Dees, van
solistische kerkconcerten óók in de
toekomst te worden voortgezet
waarvoor de hervormde kerk, me
hoar rijkdom aan accoustiek, zich
bijzonder leent.

De voorzitter van het Hervormd
kerkkoor, de heer S. v.d. Bos
opende en sloot deze geslaagde
concert-avond met woorden van
welkom en dank en xvekte cp to'
steun aan het kerkkoor door het
aanmelden als begunstiger of lid
teneinde daardoor de mogelijk-
hcden voor het geven van concerten
te vergroten. K

Chr. Besturenbond
De Christelijke besturenbond te

Zandvccrt, die reeds enige tijd
voorbereidingen treft om te komen
tot oprichting van een jeugd-afde-
ling, kwam onder leiding van de
voorzitter, de heer P. Brüne, Don-
derdag 11 Maart in vergaderinï
bijeen, waar de heer D. C. Dorr, lic
van de Centrale Jeugdcommissie
van het Chr. Nationaal vakverbond,
ter stimulering van de bestaande
plannen, een inleiding hield over
het onderwerp: „Arbeid en arbeids-
waardering".

De heer Dorr wees er in zijn inte-
ressant betoog op, dat van alle pro-
blemen die er op arbeidsgebied zijn,
de Christelijke vakbeweging dat der
arbeidswaardering wel het meest
centrale acht. De Christelijke vak-
beweging ziet dei arbeid als Godde-
lijke opdracht. Daarom wil zij
geen tegenstelling tussen arbeider
en patroon, maar samenwerking.
Spreker wijst op de sociale wet-
geving en de bedrijfsorganisatie, die
deze richting uitgaat.

Hoewel deze avond nog niet tot
definitieve oprichting van de Chr.
Jeugd-afdeling werd overgegaan,
blijven de werkzaamheden van de
Zandv. Chr. besturenbond erop ge-
richt, dit plan thans binnenkort te
realiseren. Het nut en de noodzake-
lijkheid hiervan werd, volgens de
voorzitter, door het resultaat van
deze avond nog eens extra onder-
streept.

Mercedes óók niet op
andere Europese circuits

Naar wij vernemen, heeft de
directie van de Mercedes-Benz thans
óók de deelname van haar ren-
wagens op het Belgische circuit van
Franchorchamps ingetrokken, ter-
wijl men evenmin zal deelnemen
aan de race over 1600 km. te Mille
Miglia in Italië en de Eiffelrennen.

De wagens, waarvan naar thans
oekend is, de snelheid een gemid-
delde van pl.m. 190 km. zal bedra-
;en, kunnen voor deze races niet
.ijdig gereed zijn. Evenmin kan dit
iet geval zijn voor de race-wagens
voor de zgn. „langzame circuits".

In overleg met de burgemeester
overweegt stichting „Touring Zand-
voprt" thans een demonstratie van
>eidc nieuwe typen Mercedes-ren-
wagens op het circuit van Zand-
voort te verkrijgen in Sept. a.s.

tijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort

werd gedurende de maand Februari
954 ingelegd ƒ63548,47; terugbe-
aald ƒ46668,28.

50 jaar fotografe
Zelden zal in Zandvoort uit alle

lagen der bevolking een zó grote
belangstelling voor een jubileum
hebben bestaan als dat het geval
was met dat van Mej. B. Bakels,
die Maandag 15 Maart vijftig jaar
als fotografe in Zandvoort werk-
zaam was 'en zich vooral op het
gebied van de Zandvoortse folklore
grote bekendheid verwierf. Reeds
van des morgens vroeg af werden
talrijke fraaie bloemstukken aan
haar ateliers in de Kerkstraat be-
zorgd en een onafgebroken stroom
van bezoekers meldde zich de gehele
dag. Cnder de velen, die haar kwa-
men feliciteren bevonden zich o.m.
burgemeester Mr. H.M. v. Fenema,
de korpschef van politie, de heer
H. P. Huijsman; d© chef van de afd.
bevolking de heer P. van der Mije
en Ds. C. de Ru, terwijl in oud-
Zandvoorts costuum een afgevaar-
digde van de buurtvereniging „De
Wurf" haar gelukwensen namens
de vereniging deed vergezeld gaan
van een fraai cadeau. Talrijk waren
de geschenken, die Mej. Bakels in
ontvangst mocht nemen, waaronder
zéér kostbare. O.a. werd haar door
een enthousiaste inwoonster van
•Zandvoort een méér dan 150 jaar
oud origineel Zandvoorts trouwjak
geschonken; een ander bracht de
jubilaresse drie antieke kristallen
Zandvoortse kandelaars.

Mej. Bakels, kennelijk onder de
indruk van deze overweldigende
belangstelling, heeft deze dag wel
zéér bijzonder ondervonden, welk
een grote plaats zij inneemt in de
harten van vele inwoners van Zand-
voort. Wij gunnen haar dat zo van
harte, cmöat zij het ten volle heeft
verdiend.

Voor vlijtige handen
in schoonmaakgetij : HAMEA-GELEI

Leuke waardering
De bekende distilleerderij Rijn-

bende & Co. te Schiedam heeft aan
de slijterij Hamers, alhier een bron-
zen legpenning met bijbehorend
diploma geschonken als eervolle
vermelding in de wedstrijd, die was
uitgeschreven ter gelegenheid van
het 160-jarig bestaan van genoemde
distilleerderij. In de jury hadden o.m.
zitting de heren Joop Geesink en
S. Carmiggelt.

Buitenlandse belangstelling
voer drinkwatervoorziening

De burgemeester en de gemeente-
secietaris van Hamar, het bekende
ski-sportcentrum in Noorwegen,
alsmede 'enkele drinkwater-deskun-
digen uit Oslo, brengen, vergezeld
van enige ambtenaren van het
Rijksinstituut voor drinkwatervoor-
ziening, heden Vrijdag, een bezoek
aan het nieuwe pompstation in
Bentveld, omdat men voor deze
nieuwe methode van drinkwater-
zuivering grote belangstelling heeft

Het gezelschap werd in de mid-
daguren door het Zandvoortse ge-
meentebestuur ontvangen in het
restaurant boven in de watertoren,
welke toren eveneens werd bezich-
tigd.

Voordrachtavond
Ongetwijfeld is Albert Vogel Jr.

een voordrachtskunstenaar van for-
maat. Zijn verbazingwekkende ver-
teltrant boeit en brengt bewonde-
ring. Hij heeft zijn verzen en ver-
tellingen met de kundigheid en pre-
ciesheid van een geoefend reken-
meester in zijn brein op regel ge-
legd en doet er zijn gehoor mede-
deling van. Maar wat wij gemist
hebben op deze laatste kunstavond
van seizoen 1953-'54 van de cultu-
rele kring „'t Helm", die Donderdag-
avond in Zomerlust plaats had, was
de ontroering, het innerlijk beleven,
de glanzende zeggingskracht en fijne
nuancering, waardoor het optreden
van Albert Vogel Jr. wat dor werd
en weinig reactie verwekte.

Wij menen, dat de zin van het
gebeuren in A. P. Tsjechow's „De
vlinder" in de vertaling van Aleida
Schot aan het gros der bezoekers is
voorbijgegaan, een verhaal, dat een
meesterlijke pen verraadt, doch o.i.
tóch door de ingewikkeldheid en
hier en daar te grote langdradigheid
zonder „to the point" te komen,
voor declamatie altijd een moeilijk
te verwerken geniaal stuk proza zal
blijken te zijn.

Enkele gedichten, die eraan voor-
afgingen van Gorter, 'Roland Holst
en Nijhoff spraken méér aan, doch
wij bleven de straling van het gede-
clameerde erg missen. Wij zouden
Albert Vogel Jr. gaarne nog eens in
Zandvoort terugzien met een pro-
gramma, dat rijker variatie in
proza en poëzie zou brengen.

Er was voor deze laatste kunst-
avond véél belangstelling o.a. merk-
;en wij op Zandvoorts gemeente-
secretaris, de heer W. M. B. Bos-
man met echtgenote. Aan de kun-
stenaar werd door de voorzitter van
,'t Helm" ,Mr. A. Merens met een
bloemenhulde dank gebracht.

Foneelver. Wim Hildering
Ter gelegenheid van het eerste

ustrum van de toneelver. „Wim
iildering" zal de radioreporter

Siebe van der Zee Donderdag 25
"Waart a.s. in gebouw Zomerlust een
ezing met film komen houden over
:ijn reis met zijn collega Anthonie
fan Campeiv naar Groenland.

Deze avond wordt leden on be-
!unstigers voor de viering van dit
erste lustrum aangeboden door de
:re-voorzitster der vereniging.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KEHK
Julianaweg, hoek Émmawefi

Zondag 21 Maart (3e Dijdenszondag).
10 uur: Ds. E. Zijlstra te Aerden-

hout. Bidstond voor gewas en arbeid.
17 uur: dezelfde.

HERVORMDE KERK.
Zcndag 21 Maart (3e Lijdenszondag).

9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer J. Brammeyer.

10.30 uur: Ds. J. Koper.
Bediening H. Doop.

7 uur: Dr. H. v.d. Loos, pred. te
Haarlem-N. Jeugddienst.
NED. PROTESTANTEN BONJD
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:

Ds. H.A.C.Snethlaga van Rotterdam.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdagavond 8 uur samenkomst
in „Ons Huis". Spr. de heer Joh. H.
van Oostveen, evangelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 7-8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week. H.H. Missen om. 7 en.

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Schaaknieuws
Dcnderdag zijn, als besluit van

de onderlinge competitie, dé prijzen
uitgereikt aan de winnaars van de
3 afdelingen. Voor de Ie afdeling
was dit Pcrrenga, die daarmede te-
vens zijn titel van clubkampioen
wederom voor een jaar heeft ver-
lengd, een fraaie medaille was de
beloning voor deze mooie prestatie.
In de 2e afdeling is de winnaar nog
steeds niet bekend, daar zo\vel Kap-
pelhcf als Giskes bovenaan staan
met elk 4 punten, zodat deze'heren
de zaak nog in een tweetal o-nder-
linge partijen zullen moeten uit-
vechten. In de 3e afdeling was het
Schmidt, die de prijs — eveneens
een medaille — voor zijn rekening
nam. Onderstaand volgen de eind-
standen:

1 Porrenga 6'/»; F. de Jong 5;
Termes Jr. 4'/>; v.d. Brom 3; Ter-
mes Sr. 3; Janssen 3; Verhaert 2;
Kop 1.

2 Kapptlhof 4; Ciskes 4; Kroon
S"/»; Roskam 3>/j; Bals 2>/j; -f- af- •
gebroken partij; v. Keulen 2; Mole-
naar v« 4- afgebr. partij.

3 Schmidt 4; v.d. Heijden 3; We-
ber 3; Eldering 2>/;; W. de Jcng l'/.;
Slijkermari 1.

SricJgen
Dinsdagavond hield de Bridge-

club „Bridgen voor Pleizier'' haar
eerste ledenvergadering in Zomer-
.ust. De statuten en het huishoude-
.ijk reglement werden met alge-
nene stemmen goedgekeurd. De af-

tredende vier heren uit het bestuur
werden allen herkozen. G. R. VIee-
ming, voorzitter, W. G. Gebe. secre-
:aris-wedstrijdleider, F. Ploegman.
Jr., Comm. ass. wedstrijdleider, T.,
de Haas, Comm. materiaal-comm.

In de plaats van mevr. Orbaan
werd mevr. de Jong als penning-
meesteresse gekozen.

Na afloop werd er nog een uurtje
gezellig gebridged. De volgende
week Dinsdag vangt de tweede
vierweekse competitie aan.

Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 5O et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cf~

Moet je horen — .
Ik heb, met vele anderen genoten,

van de opvoering door de Zand-
voortse Operette Vereniging van
„Ein Walzertraum". Dames en heren
het was een prestatie, die niet ge-
noeg gewaardeerd kan -worden. Fijn,
dat de derde avond ook door kan
gaan.

Geen -waardering kan. ik echter-
hebbén voor hen die zodra het or-
kest begint hun mond niet kunnen,
houden. Het begint al bij de ouver-
ture. Je wilt dan luisteren naar de
mooie muziek, maar voor en achter
zitten de dames te kwebbelen dat
het een. lieve lust is. Hoe harder de
muziek speelt, hoe harder de snaters
gaan. Kan daar nu niet eens veran-
dering in komen? De muzieklief-
hebbers zullen U dankbaar zijn.

De besturen van dé winkelstraat-
verenigingen zijn zoals ik gehoord,
heb, ook weer actief. Plannen en nog-
eens plannen. Commissies hiervoor
en commissies daarvoor. En maar
vergaderen en praten. Als hetresul-
taat daaraan nu rnaar evenredig is
en de plannen werkelijkheid wor-
den, zal het waarachtig van de zo-
mer wel weer gaan.

En 's avonds je nek! maar breken,
in de bocht van de Kostverloren-
straat en op andere donkere punten,
van het dorp. Een lantaarn om de
halve kilometer. En dan nog de no-
dige die geen licht geven. Nee, een
lichtstad (dorp) is Zandvoort zeker
niet. Het is 's avonds (al ben je
nuchter) een hele^oer om onge-
schonden thuis te komen!

We hebben nu gelukkig ook weer-
een Adresboek, dat „bij" is. Jammer
dat er geen zakenregister in opge-
nomen is, maar dat komt misschien,
nog wel.

Hebt U onze Zandvoortse film-
sterren al gezien? Eén dag was een.
gedeelte van Zandvoort in een stu-
dio herschapen. Jammer dat het
;een rcclamefilm voor Zandvoort

was, want daar voel ik nog het
meest voor, zegt:

het Schrijverke.



OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Kosteloze inenting
tegen pokken

Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken bekend, dat op
Zaterdag 27 Maart 1954, des namid-
dags 3 uur, de gelegenheid zal zijn
opengesteld tot kosteloze inenting of
herinenting tegen pokken, van hen
die zich daartoe in het Consultatie-
bureau aan de Poststraat alhier
aanmelden.

Het verdient aanbeveling, behou-
dens bijzondere omstandigheden,
alleen kinderen beneden, de leeftijd
van twee jaren te laten inenten.

Voorafgaande raadpleging van de
huisarts- is gewenst. Verzocht wordt
trcuwboekje van de ouders of ge-
boortebewijzen van de kinderen
mede te brengen.

ZANDVOORT, 18 Maart 1954.
Burgemeester en
Wethouders -voornoemd,

De Burgemeester,
VAN FENEMA.
De Secretaris,
W. BOSMAN.

Taxi bestellen?
SCHROE0ER BELLEN!!

26OO
Tïouwrijden. Lange afstanden

speciale tarieven.

Deze week RECLAME

250 gram Allerhande

voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.

TELEF. 2153

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
SEPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels. - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Onze grote sortering
INDISCHE ARTIKELEN

vindt zijn weerga niet
in Zandvoort!

KOPER's
Comestiblesbedrijf
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:

D.I.O. 5-T.Z.B 3 5-2
Velsen adsp. b-T.Z.B, a 1-6 '

Programma voor a.s. Zondag:
T.Z.B.-Spaarnestad 2.30 u.
T.Z.B. 2 H.B.C. 5 12 u.

Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. b-D.I.O.S. b 3 u.

K.J.C. Zandvoort
Zaterdag j.l. had de eindstrijd plaats
om de Noortmanbeker. Het was een
spannende strijd tussen Noord A en
Zandvoort a. De uitslag: Zandvoort
a 20894 p. tegen Noord a 20671 p.
Centrum 20572 p. en Zandvoort b
19499 p. Zandvoort a heeft voor het
eerst de Noortmanbeker in z'n bezit.
Aan dit tournooi hebben 280 klaver-
jassers deelgenomen. Dames Noord
won de marsenprijs.

Dinsdag j.l. speelde k.j.c. Zand-
voort om het driemaandelijkse
kampioenschap. 1. werd A. Ottho;
2e. H. v.d. Meij; 3e. Jan Paap; 4e.
G. Meyer.

K.J.C. Noord
De 2e ronde van het kampioen-

schap van de maand Maart bracht
reeds wijziging in de stand der kop-
lopers. WJPaap nam nu de kop over,
A. Schaap naar de 2e plaats ver-
wijzend. A.A. Drommel en Fl. Mo-
lenaar bezetten nu de 3e en 4e
plaats. U ziet heren, dat er zelfs in
één maand spelen veel kan gebeuren.

Ons deelnemen aan het tournooi
van K.J.C. Zandvoort om de Noort-
man beker bracht ons een goede 2e
plaats op, terwijl in het algemeen
klassement een 3e plaats werd be-
reikt, welke beloond werd met een
fraaie beker. Een mooi resultaat
heren in dit prima georganiseerd
tournooi.

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Adainistr.kant»or A. F, HEUFT
Inrichten en bijhouden v. bvekhvu-
dtagen. - Administratieve controles.

BeJasüngEakcn.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

VOORJAARS-SHOW
Als de voortekenen niet bedriegen,
wordt de grote voorjaars-show, die
30, 31 Maart en l April in hotel
Bcuwes gehouden wordt een de-
monstratie van onze Zandvoortse
winkeliers, die de stoutste verwach-
tingen zal overtreffen.

De voorbereidingen zijn thans ge-
heel voltooid en de deelnemers zijn
druk bezig, de laatste loodjes te
leggen voor het inrichten van hun
stands, die stuk voor stuk ware
juweeltjes zullen worden.

De grote hall zal in een bloemen-
tuin worden herschapen en geheel
met bloeiende bollen worden be-
plant. Diverse attracties welke aan
de show zullen worden verbonden,
zullen binnenkort door de commis-
sie van voorbereiding worden be-
kend gemaakt. Zandvoorts bur,ge-
meester zal de expositie, die uit-
sluitend des avonds zal geopenc
zijn, Dinsdag 's avonds 30 Maart om
half acht officieel openen. Een ge-
zellig strijkje zal voor een prettige
sfeer zorgdragen.

In ons volgend nummer hopen wi;
o-p een en ander nog uitvoeriger
terug te komen.

Agenda raadsvergadering
Dinsdag 23 Maart n.m. 8 uur.
1. Ingekomen stukken.
2. Voorstel tot het aangaan van

een overeenkomst met de Neder-
landse Spoorwegen, betreffende
het onderhoud van de toegangs-
wegen naar het station.

3. Idem tot wijziging van de ver-
ordening op de heffing van
rechten voor inlichtingen uit het
bevolkingsregister enz, '

4. Idem tot het verlenen van voor-
schotten aan de besturen der
bijzondere scholen op de ver-
goeding van de kosten van in-
standhouding enz. over 1954.

5. Idem tot verkoop van grond aan
de N.V. Bouwkas Noord-Neder-
landse Gemeenten.

6. Idem tot verkoop en toewijzing
van gronden in het wederop-
bouwplan.

7. Idem tot aankoop van grond
t.b.v. de bouw van de openbare
kleuterschool in plan Noord.

8. Idem tot aankoop van grond-
stroken, gelegen langs de Woord-
bculevard en de Zeeweg, van de
gemeente Bloemendaal.

9. Idem tot verhuur van grond
t.b.v. paviljoen „Garni".

10. Idem tot het vaststellen van
regels voor door de burgemees-
ter te verlenen ontheffing van
verbodsbepalingen ingevolge de
Zcndagswet.

11. Idem tot salarisherziening van
het onderwijzend personeel bij
het openbaar voorbereidend la-
ger onderwijs.

12. Idem tot -wijziging van de salaris
en loonverordening 1948 i.v.m.
verhoging kindertoelage en kin-
dertoeslag.

13 Rondvraag.

Een fraaie show
Een show, die uitmuntte door wei-
verzorgdheid en prettige sfeer hield
Mevrouw Peters-Smit Maandagmid-
dag en -avond in gebouw „Zomer-
lust". Uiterst zelden zal men tijdens
welke show dan ook een dergelijke
overzichtelijkheid, kundige voor-
lichting en .prettige raadgeving
medemaken, als dit Maandag in
Zandvoort het geval was. Vóór de
pauze door Mevr. Peters-Smit, de
eigenaresse van de Wala-corsetterie
te Haarlem persoonlijk, daarna door
Mevr. van Vught, één der fabrikan-
ten van de Wala-artikelen.

De ontwikkeling der modellen
door alle • eeuwen heen, van het
ijzeren corset af, dat in de 15de
eeuw gedragen werd, tot de meest
moderne en verfijnde creaties van
deze tijd, werden getoond op een
wijze, die bij de aanwezigen terecht
véél bewondering wekte. Zowel des
middags als des avonds toonden de
vele bezoeksters zich over deze
show enthousiast en dat was geen
wonder, want ongetwijfeld heeft
Mevr. Peters-Smit met deze bui-
tengewoon goed verzorgde show de
Zandvoortse dames véél geleerd en
een uitnemende dienst bewezen. C.

Huldiging J. de Muinck
De heer J. de Muinck, die Zaterdag
25 jaar in dienst der gemeente
Zandvoort was, heeft mogen onder-
vinden, hoezeer men zijn werk in
gemeentedienst op prijs stelt.

In de watertoren, ten kantore van
de gemeentebedrijven, werd de ju-
bilaris Zaterdagmiddag op sympa-
thieke wijze toegesproken door de
burgemeester, die hem namens het
gemeentebestuur een enveloppe met
inhoud ter hand stelde. De directeur
der bedrijven, de heer A.A. Cense,
overhandigde hem namens het per-
soneel een clectrisch scheer-appa-
raat, na het belangrijke en altijd
serieus uitgevoerde werk van de
jubilaris in een helder licht te heb-
aen geplaatst. In dezelfde geest
lieten óók de heer A. Kalff en de
leer W. van der Ban zich uit. Van
de plaatselijke afdeling van de Alg.
jond van ambtenaren ontving de
:ieer de Muinck uit handen van de
leer F. de Jong een rookstandaard
en Mevr. de Muinck bloemen, terwijl
óók de heer Cense aan Mevr. de
Muinck fraaie bloemen schonk. De
waardering, die bleek voor het werk
van de jubilaris zal bovenal hem dit
zilveren iuhüeum tot een onver-
letelijkc mijlpaal hebben gemaakt.

Nog 7 dagen
stoppen wij GRATIS al de gaten in Uw

Kousenreparatie
en tevens

1O°|o
Alleen bij

HALTESTRAAT 11

SETTER-SET
NYLONS
Geelmerk ƒ2,95
Zilvermerk ƒ3,95
Roodmerk ƒ4,95
Paarsmerk ƒ5,35
Grijsmerk ƒ5,35

A. Ba keiS N.V.
Sinds 1874.

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!

Onze verkoop
gaat gewoon door!

U kunt nu nog profiteren van onze
geweldige

We kunnen niet meer etaleren, doch treedt
U rustig binnen, ingang Diaconiehuisstraat.

Enorme koopjes op elk gebied!

Prachtige matcrêpe 90 cm. br. 98 et. p.m.
Mooie ruitstof 130 cm. br. v. 5,50 voor 2,75

Prachtige nylonkousen, mooie japonnen,
rokken, restanten overhemden, dassen etc.
etc. tegen FANTASTISCH LAGE PRIJZEN!

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG
Haltestraat 4O

19

Telef. 2087

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 TB lef. 2793

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen

In een behoorlijk en enthousiast
gespeelde wedstrijd heeft het eerste
elftal van Zandv.meeuwen j J. Zon-
dag kans gezien cp beide punten
beslag te leggen in de ontmoeting
thuis tegen Wilhelmus.

In de uitwedstrijd tegen. V.S.V. 3
leed het 2e elftal een te grote neder-
laag. Het Ie Zaterdagmiddagelftal
wist in de thuiswedstrijd tegen
Telefonia gelijk te spelen.
Uitslagen van j.l. Zondag:

Zandv.meeuwen 1-Wilhelmus 4-2
V.S.V. 3-Zandv.meeuwen 2 4-1
Zandv.meeuwen "4-T.Y.B.B. 3 Q-l
Zandv.meeuwen 6-E.D.O. 9 4-1
R.C.H. 11-Zandv.meeuwen 7 2-4
Haarlem b-Zandv.m. jun. a 4-2
Schoten b-Zandv.m. jun. b 10-0

Uitslagen van j.l. Zaterdag:
Zandv.meeuwen 1-Telefonia 0-0
Zandv.m. adsp. b-Haarlem d 2-1
Zandv.m. adsp. c-V.E.W. a 1-1

Programma Zondag 21 Maart:
B.M.T.-Zandvcortm. l 2 u.
Zandvoortm. 2-Haarlem 4 2.30 u.
Haarlem 8-Zandvoortm. 5 9.45 u.
R.C.H. 8-Zandvoortm. 6 9.45 u.
Zandvoortm. 7-H.F.C. 11 9.45 u.
E.D.O. b-Zandv.m. jun. a 9.45 u.
Zandv.m. jun. b-Haarlem e 9.45 u.

Programma Zaterdag 20 Maart:
U.P.P.T.S.-Zandvoortm. l 4.15 u.
Zandvoortm. 2-S.A.C. 2 4: u.
Zandv.m. adsp. C-R.C.H. f 3 u.
R.C.H. k-Zandv.m. adsp. d 4 u.

Zandv. Hockey Club
Met een, welverdiende overwinning
(3-1) en doelpunten van G. Allebes
en E. Vleeming (2x) op H.B.S. heeft
het eerste elftal van de Zandvoortse
hockeyclub zich Zondag j.l. in de
competitie veiliger gesteld in een
wedstrijd, die vooral in de tweede
helft bijzonder levendig en aan-
trekkelijk spel bracht. Een weiver-
diende zege werd het, want er is
hard voor deze overwinning ge-
werkt, waarbij het fraaie werk van
de beide backs Pagee en Nussink
niet onvermeld mag blijven.

Ook het tweede benutte de laatste
kans, door met 2-0 van H.B.S. II te
winnen, door doelpunten van B.
Schmldt en P. Hennis.

De degradatie van het derde elftal
staat nu vrijwel vast, omdat het
met 6-0 van Leiden III verloor.

Het vierde evenwel leverde fraai
werk, door maar liefst van de kam-
pioenscandidaat Strawberries IV
met 4-1 te winnen.

Eenzelfde resultaat bereikte het
dames-elftal tegen Laren II, terwijl
iet tweede met 2-1 van Strawber-
ries III verloor.
Het programma voor a.s. Zondag:
Heren: Z.H.C. 1-IJsvogels 2 uur.

Hermes-Z.H.C. II.
Z.H.C. III-H.H.Y.C. IV 12.45 uur.
Strawberries V-Z.H.C. IV.

Jongens: Z.H.C. a-B.M.H.C. b.
Dames: Z.H.C. II-D.E.M.II 12.45 uur.
Meisjes: Rood Wit c-Z.H.C. a.

Corfbalnfeuws
Het adspirantenlwaalttal van de

landv. Korfbalclub wist Zaterdag-
middag een daverende overwinning
o behalen door met 8-0 te zegevie-

ren op Oosterkwartier d. Het
waalftal behoudt een goede kans

om op de eerste plaats te eindigen.
Ook het eerste twaalftal heeft nog

,;oede papieren, daar Zondagmiddag
een 3-1 overwinning op Aurora 4
werd behaald.

Opening «De Rotonde»
Het nieuwe café-restaurant „De

Rotonde" cp de hoek van de
Strandweg en de Noord-Boulevard,
zal Vrijdag 26 Maart a.s. door bur-
gemeester Mr. H. M. van Fenema
officieel worden geopend des mid-
dags erft 2 uur.

Spreekuur burgemeester
De burgemeester der gemeente

Zandvoort zal op Woensdag 24
Maart a.s. geen spreekuur houden.

Een beSangrijke lezing
Wij vragen de speciale aandacht

van onze lezers voor de uiterst be-
langrijke lezing, die Dr. M. van
Blpnkenstein, buitenlands corres-
pcndent van het dagblad „Het Pa-
rool" Donderdag 25 Maart in „Ons
Huis" komt houden over het onder-
werp: „Het vreemde beloop van de
Russische revolutie".

De spreker, die lange tijd in Rus-
land vertoefde, heeft in de loop der
jaren daar zoveel meegemaakt, dat
een boeiende en leerzame avond bij
voorbaat kan worden gegarandeerd.

Aanbesteding
Ten kantore van de Dienst van

Publieke Werken had Vrijdagmid-
dag een aanbesteding plaats voor
het schilderen van 120 verkeerspalen.
Inschrijvingen kwamen binnen van
H. Keesman ƒ540,—; Fa. KI. van der
Mije & Zonen ƒ595,-; Fa Keur &
Zn. ƒ750,— en Fa. J. van den Bos
& Zonen ƒ840,—. De gunning werd
aangehouden.

Oefening politiehonden
De politiehondendressuurclub Zand-
voort houdt Zondag 21 Maart een
gecombineerde oefendag met de
P.D.V. Spaarnestad op eigen terrein
in Aerdenhout.

Attentie
Ten einde enig misverstand te

voorkomen, vestigt het bestuur van
de afd. Zandvoort & Omstreken van
de „Ned. Bond v.d. diensthond",
waarvan uitsluitend ambtenaren
van politie lid mogen zijn, de aan-
dacht van het publiek erop, dat tus-
sen bovenvermelde vereniging en
de politiehondendresseer-vereniging
„Zandvoort", of verenigingen, het-
zelfde doel beogende, generlei ver-
band bestaat.

Benoeming
Met ingang van l Mei a.s. is tot

hoofd-commies van de afd.financiën
door het college van Burgemeester
en wethouders benoemd de heer
J. Hogendoorn uit Gorcum.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdag 19 Maart hoopt de afde-

ling Zandvoort van de N.C.V.B. haar
maandelijkse bijeenkomst te hou-
den om S uur in de nieuwe consis-
torie der Ned. Herv. Kerk.

Mevr. Ir. T. de Boer-v. d. Hoek
uit den Haag zal 'n lezing houden
over „Glas", waarna de bedrijfsfilm
van de Ned. Glasfabriek „Leei'dam"
vertoond zal worden. Het belooft 'n
interessante avond te worden.

cDe Phoenix»
De toneelvereniging „De Phoenix"

zal op Zaterdag 20 Maart in Zomer-
lust een opvoering brengen van het
blijspel in 6 taferelen van Norman
Kransna: „Per luchtpost". Na af-
loop volgt een bal met medewerking
van „The Moonlight Serenaders".

BURGERLIJKE STAND
12-18 Maart 1954.

Geboren: Franciscus Wilhelmus
Josef, zo&n van W.J. van Roode en
M. Reuvers.

Getrouwd: A. van Dobbenburgh
en J.P. Bout. C.H.M. Bruyns en J.
Horeman. J. Hoekema en D.J. Hol-
lestelle.

Overleden: C. Kuit, oud 38 jaar,
weduwe van B. Hcogendijk.

Gezamenlijke Mi!, fondsen

D.d. 9 Maart j.l. werd opgericht
een plaatselijk collecte Comité van
de Stichting Gezamenlijke Militaire
Fondsen. Het Comité stelt zich ten
doel inzamelingen te houden ten
behoeve van de gezinnen der ge-
sneuvelde en invalide militairen.

Het Comité werd als volgt samen-
gesteld: A. Cramwinckel, Kol. der
Art. b.d., voorzitter, Mevr. S. Hen-
nis-Dorrebocm, secretaresse, Mevr.
C. Romkes - Wellenziek, penning-
meesleresse, J. J. Sparenburg, Kol.
der Genie b.d., lid, H. P. Huijsman,
Korpschef van politie, lid.

TE KOOP AANGEBODEN: Prima
GROENTEN SNIJMACHINE en
KRASMACHINE. Kerkstraat '35,
Telefoon 2452.

VOOR DE VROUW:
Schoon heidsverzorging

(Vervolg.)
En dan is er nog iets anders! Ik

heb U reeds verteld dat zich in de
huid talloze talgklieren "bevinden,
die de oppervlakte ervan met een
laagje vet overdekken. Dit laagje is
voor de bescherming van de huid
en daardoor van de daaronder lig-
gende weefsels van het hoogste
belang.

Voortdurend heeft er een afsplit-
sing van vetzuren plaats, zodat ons
lichaam als 't ware door 'n beschut-
tende zuurmantel, bestaande uit
lagere) vetzuren, is omgeven, en
waarin ziektekiemen niet de kans
krijgen om tot ontwikkeling te ko-
men. Bij vele ziekteprocessen ver-
andert de reactie van de huid in al-
kalische zin. Eiy bij alle ziekte-pro-
cessen streeft men; er dan ook naar
de oorspronkelijke zuurgraad door
middel van medicamenten te her-
stellen, wanneer de huid niet in staat
is dit uit zich zelf te doen.

Wanneer men nu 's avonds met
water en zeep, welke laatste in op-
lossing alkalisch is, zou gaan was-
sen, zou men de beschuttende vet-
laag in zijn geheel verwijderen en
daarmede een zeker evenwicht ver-
storen. Dit is nu niet zo heel erg,
want een gezonde huid bemerkt dat
direct en de talgklieren gaan direct
harder werken om het veries aan te
vullen en het evenwicht te herstel-
stellen. Maar dat harder gaan wer-
ken hadden wij nu juist willen voor-
komen en het was onze bedoeling
om ook aan onze huid na haar ver-
moeiende dagtaak volledige rust te
gunnen.

Dr. P.H. v.d. Hoog, huidarts.
(Wordt vervolgd.)

Onthoudt één ding! Voor

PARFUMERIE „HILDERING"
Kerkstraat 23 - Telefoon 2107,



Weet U waar „ZATOHAKU" komt?
In HOTEL BOUWES
op 3O-31 Maart en 1 April a.s.

„ZATOHAKU" betekent: Zandvoort toont haar kunnen,
en wordt de grootste show ooit door Zandvoortse winkeliers gehouden
in het mooiste en meest moderne hotel dat Zandvoort tot nu toe kende!
ZIE UITGEBREIDE MEDEDELINGEN VOLGENDE WEEK!

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et p. m.m.

Kolombreedte 54 tn.m.
paöna 3 oi 4 13 et. p. m.m,
pagina 2 20 et. p. m.m,
pagina l 40 et. p. m.m,
Liefdadigh.adv. 40°!, red.

Bij contract belangr. kort.

WONINGRUIL: IJmuiden
(O.) - Zandvoort. Aangeb.:
vrij huis, bev. suite, 3 slpk,
gang, keuken, gr. v. en a.
tuin met sch.
Gevr.: WONING te Zand-
voort. Br. Velserduinweg
178. IJmuiden (O.).

GRATIS AF TE HALEN;
Schattig jong KATERTJE
(8 weken oud). Marnixstr.2,

Gevr.: Net
Winkelmeisje
Kruideniersbedrijf P.Kerk-
man - Haltestraat (hoek
Zeestraat).

Te koop: JONGENSFIETS
(leeftijd 7-10 jaar) en een
HAARDKACHEL. Maris-
straat 33.

A. Abbenes
Behangerij
Stoffeerden]

v. Ostadestraat 22

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

ALBERT HEIJN
vraagt:

Flinke
Kruideniersbediende

om bij gebleken geschiktheid tot
filiaalhouder te worden opgeleid.
Voor goede kracht levenspositie.
Pers. aanmelden in ons filiaal te
Z A N D V O O R T , Kerkstraat 30.

Win kei juffrouw gevr.
Banketbakkerij J. E. STEENKEN,

Grote Krocht 20b, Telefoon 2695.

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

Voor inwoners van de gemeente Zandvoort
komt beschikbaar: De woning

Koningstraat 6O
Huurprijs f5,— per week.

Schriftelijke opgave met gezinssamenstelling bij
de secretaris van de vereniging D. van Dijk, Dr.
C.A. Gerkestr. 22 voor Dinsdag a.s. 's avonds 7 u.

Brossois
Schoenhandel
Annex reparatie-inrichting

In BURGER'S SLAGERIJEN

Kwaliteit de hoofdzaak!
Onze prijzen kunnen wij door onze
grote omzet laag houden, b.v.:

RUNDVLEES: 500 gr.
Doorr. R. Lappen ƒ1,65
Magere Lappen ƒ1,98
Fijne Rib ƒ1,98

KALFSVLEES-
RECLAME: 500 gr.
Lappen /"1,38
Fricandeau .... ./l,88

Rosbief - Lende
Entrecôte - Staartstuk 500 gr.

Doorr. V. lappen ƒ1,60
Carb. schouder .. /'1,65
Cavbonade Rib ..ƒ1,78
Carbonade Haas ƒ1,88

Varkensvlees: 500 9r.
Varkenslappen ƒ1,98
Vark.fricandeau ƒ2,10
Filet ƒ2,25
WEEKEND-RECLAME: t KQ r>t
100 gr. Ham en 100 gr. Boterh.worst ^ V» 5? U l

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Het nieuwe

2AN9VOOKT
(samengesteld uit officiële gegevens)

is a f2,50 verkrijgbaar
bij de Zandvoortse boekhandelaren

UNION met J.L.O.-motor
Het pronkjuweel onder de bromfietsen! Wereldberoemd. Sierlijk.
Snel. Solide. Sterk. Prijs ƒ566,— compleet. Uit voorraad leverbaar.
Enige handelaar ter plaatse voor rijwielen met hulpmotor.

Agentschap RALLEIGH Rijwielen.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TEL. 2323. Ziet onze etalage!

JANSEN EN PIETERSE
J. Zeg Pieterse, laat ik nu mijn-

heer Kift zijn tegengekomen! Je
weet wel, die droogpruimer. Die
wist natuurlijk weer wat Zatohaku
betekende. „O, o", zei hij, „dat is
natuurlijk die tentoonstelling of
show in hotel Bouwes".

P. Zo, zo, zei hij „o, o", die mijn-
heer Kift. Maar wist hij nu ook, wat
Zatohaku werkelijk betekende?

J. Welnee, dat -was juist het
mooie van de zaak. Hij stapte gauw
van dat onderwerp af en vroeg me,
of ik nog oude munten had. Ik heb
hem meteen naar HAMERS ge-
stuurd in de Kostverlorenstraat 34.

P. Voor drank?
J. Welnee, voor die oude munt,

dat drie-gulden-stuk van het jaar
1832, die zgn. „twee-daalders munt"
die vast zit op de cassa.

P. Ja, daar neem ik m'n petje
voor af.

J. En je hebt niet eens een petje.
P. Nou en of, een petje van de

B.B., een overall heb ik er óók bij
en als nu straks de eerste Helicop-
;ère daalt, dan heb je kans, dat alle
B.B.-ers daar in dat uniform staan
als grondpersoneel op de vlieghaven
Zandvcort-bad. Dat is weer eens
wat anders als politie-uniformen.

J. Nou zeg, jij kunt het óók mooi
versieren.

P. Als je_ het over versieren hebt,
man, ga dan naar de Zatohaku, 30,
31 Maart en 1.April. Daar zal je een
versiering zien van onze Zand-
voortse winkeliers, zoals nog nooit
werd vertoond. Het -wordt iets ge-
weldigs!

J. Dat heb ik ook gehoord en weet
je, Hamers heeft er óók een stand.
Het zal mij benieuwen, waarmee hij
komt, ik heb zo'n idee met Hamers
DUCAAT, die fijne oude Jenever
a ƒ7,15 per liter en met Hamers
ADVOCAAT, waar elke vrouw dol
op is, a ƒ3,95 per fles! (Adv.).

P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

Telef. 2560
en

2214
Speciale tarieven trouwrijden

en lange afstatideu. i

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandal

A Qf%| Prinsasseweg 15
. O\Jl~ Telof. 2O66

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT
Herenstraat 4 - Telef. 2137

Voor Zandvoort, Bentveld,
Aerdenhout.

Voor SPOEDREPARATIES
het adres

Jac. TROOST
horlogemaker

Brederodestraat 11 - Telef. 2774

OOK UW ADRES voor Uw

en parfumerieën.
HALTESTRAAT 31.

Beleefd aanbevelend,
Jb. SCHAAP.

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.
Telef. K 2SO7-2C33

IEDERE WOENSDAG:
Speciale
tnosselenavond

Café-Rest. „DE KROON".
G.H. v.d. Eijken.

Stationsstraat 11, Tel. 3075.

Ei. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
Binnenw. 156, Tel.39872 Heemstede.
De verse groente is duur, maar wij
raden cnze klanten aan: koop zoveel
mogelijk diepvriesgroenten, die zijn
net zoals verse groente'. Als U na-
gaat, 1000 gr. verse andijvie is gelijk
aan 500 gr. diepvries en lekker!
Ook spinazie. U betaalt voor l pak
andijvie 67 et.; voor l pak spinazie
72 et., en bovendien is het ook een
kostelijke zomergroente, vol zomer-
vitaminen. Wij zijn ook nog voor-
zien van onze Noordwijker duin-
zandaardappelen (drielingen), bui-
tengewoon lekker. ! Ook zijn wij
goed voorzien van alle soorten zo-
mergroenten, zoals spinazie, krop-
sla, rhabarber, andijvie, raapstèel-
tjes en bloemkool. Deze week heb-
ben wij ook nog de echte harde
Bredase spruitjes, ook schoonge-
maakt, en onze gesneden soep^
groente is deze week weer prima;
30 et. p. 100 gr. Daar kunt U een
flink pannetje soep van maken. Als
U nu nog- eens heel mooie extra
goudreinetten wilt eten, wij hebben
ze zeldzaam mooi! Ook nog andij-
vie, spercie- en snijbonen uit het
vat, heel lekker. Met onze blik-
groenten zijn wij aanmerkelijk
goedkoper geworden. Ook nog steeds
voorhanden de echte roodkokende
stoofperen, de echte winterjannen,
en de echte zoete stoofappeltjes.
Sinaasappelen, mandarijnen en
Grape Fruit niet zo duur. Komt
eens zien, U koopt zeker bij ons.
Alles wordt met spoed thuis ge-
bracht. U bestelt of U belt 2112.

Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dam
is weer terug uit Parijs
met de ajlernieuwste
Permanent exactement.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
len 1954 en fantastische
kleuïspoelingen, alle
kleuren ook voor wil en
grijs haar. OHe Perma-
nent, compleet f6,—.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 19 t.m. Maandag 22 Maart, 8 uur
De wereldberoemde operette, nu in kleu-
ren, verfilmd door WILLY FORST

lm weissen Röss'i
JOHANNA MATZ - JOHANNES HEES-
TERS en W ALTER MULLER.
'De prachtige enscenering van Eric Charell,

de heerlijke melodieën van Ralph Benatzky
door Willy Forst gemengd tot een feest
voor oog en oor. Toegang alle leeftijden.

Vanaf Dinsdag 23 t.m. Donderdag 25 Maart 8 uur
ZARAH LEANDER - HANS RICHTER
PAUL HARTMAN - O.W. FISCHER in:

CUBA CABANA
m.m.v. het Rias-Dansorkest. Een avon-
turenfilm, welke zich grotendeels afspeelt
in het romantische Zuid-Amerika.

Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 21 Maart 2.30 uur
Speciale Familie-matinee
Wij presenteren U de prachtige cowboy-film:

Ridders van het Westen
In het voorprogramma de beide komische
films: „UITGAANSBAG" en „CHARLEY
ALS FILMHELD". Een zeer vrolijk pro-
gramma. Alle leeftijden.

Schoonmaaktijd is in het land,
Ruim Uw rommel aan de kant!
Zit U met die boel in nood,
Bel de FIRMA AKERSLOOT!

Wij geven DE HOOGSTE WAARDE
voor alles wat U kwijt wilt zijn!

O-a.: Lompen 30 et. p. kg.
Carton 3 et. p. kg.
Tijdschriften en couranten .... 4 et. p. kg.

Lood, geel koper en alle andere oude metalen,
baden, geysers enz. enz. tegen beurspryzen.

BELT U EVEN" 2 8 4 5 ? WIJ KOMEN DIRECT!

A. AKERSLOOT
SCHELPENPLEIN 7
Pakhuis de gehele dag geopend!

Exclusieve Damesjumpers
Damesvesten, ook vin grote maten, v.a. ƒ14,90
Dames Sweaters, met witte boorden ƒ12,75

HAZEWIND CORDUROY FIXPOOL
P A N T A L O N S , in alle maten.

Hazewind Manchester Fixpool pantalons ƒ22,90
Mooie collectie sokken, anklets, sportkousen.

QUICK SANDALEN, IJZERSTERK!

Sporthuis
SS
Haltestraat 35

99

Telef. 2131

Het is geen kunst, sigaren te kopen,
U behoeft slechts naar een winkel te lopen,

Maar zij, die iets extra's prefereren "
Zullen de Winkel van Drommel begeren.

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Afd. Zandvoort

D O N D E R D A G 25 MAART a.s.
om 8 UUR in „ONS HUIS".
Dr. M. van BLANKENSTEIN
Builen!, corr. van dagblad Parool

spreekt over

„Het vreemde beloop
van de Russische revolutie"

Komt allen naar deze interessante lezing luis-
teren. zij gecCt U een blik in het wereld-
gebeuren. TOEGANGSPRIJZEN ƒ0,40 en ƒ0,60

Kaarten aan de saai verkrijgbaar.
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Reden tot blijdschap?
We kunnen ons de blijdschap van

de afd. Zandvoort van het Nederl.
Roode Kruis wel voorstellen, dat
men Vrijdag j.l. 256 donors tijdens
de bloedafname-avond hielp, tegen
118 het vorige jaar, maar, als we
ons daarop even bezinnen, is er dan
wel reden tot zoveel dankbaarheid
en blijdschap? Eigenlijk is op een
aantal van bijna 12.000 het getal
256 maar een pietepeuterig beetje.
Dat hadden er toch minstens o.i.
wel 1000 kunnen zijn. Als die 2'/o
nu eens Wit werd, dan was er
reden tot juichen, maar nu niet.

En dan nog iets. Ons Roode Kruis
verricht belangrijk werk, als dat
nodig mocht zijn óók voor U. Haar
werk breidt zich steeds meer uit.
Beender-, hoornvliestransplantatie,
en thans weer de nieuwe trombose-
dienst, vragen haar aandacht. Bo-
vendien wordt opruimmogelijkheid
der materialen en van het instru-
mentarium steeds meer precair. In
verschillende delen van ons dorp
ligt de boel opgeslagen. Men zou zo
dolgraag een eigen gebouwtje heb-
ben. Dat kan niet zonder geld en
dat is er niet, zolang het aantal
donateurs klein blijft. Een mini-
mum-bijdrage van fl,— per jaar
kan toch ook voor U geen bezwaar
zijn en vele kleintjes maken één
grote. Meldt U nog vandaag als lid
bij de heer J. Maarsen, Tollensstr.
no. 11. Bedenk, het Roode Kruis
helpt allen, zonder onderscheid, het
is er óók voor V!

Vreemd
Het optreden van de voorzitter

van de toneelvereniging „De Phoe-
rtix", de heer P. Stor, in zijn ope-
ningswoord voor de toneelavond
„Pw-JKcfetp^ï!" '&3'jbar. -irë ep 3"n
zachtst uitgedrukt als „vreemd" ge-
kenmerkt. Wat had ,de heer Stor
ermee voor, interne aangelegen-
heden zijn vereniging betreffende,
zo naar buiten te brengen. Met
mededelingen als: „menigeen in ons
dorp zou graag hebben g*e.zien, dat
„De Phoenix" „hassewijne" was.
gegaan", of: „Vorig jaar kon. de
penningmeester niets, maar nu
makkelijk weer een paar honderd
gulden tonen", is de vereniging
zeker niet gediend, integendeel. En
wanneer hij de pers een snier meent
te moeten geven, door te vertellen,
dat zijn vereniging vér boven elke
critiek staat, dat men zich daarvan
geen lor aantrekt, dan begrijpen wij
niet, waar de heer Stor zich zo
druk over maakt, wanneer hij iets
moet lezen, dat hem minder aan
staat. Wij hebben genoten van deze
laatste toneelavond van „De Phoe-
nix", doch dit optreden, van de
voorzitter had o.i. beter achterwege
kunnen blijven. Om dan van zijn
raadselachtige woorden over kunst
en amusement nog maar niet eens
te spreken.

Bravo!
Het aan de competitie van de Ned.

tafeltennisbond, afd. Haarlem, deel-
•nemende team van de Zandvoortse
politïesportvereniging, behaalde in
zij-n afdeling het kampioenschap.
Een tweetal wedstrijden is nog te
spelen, doch men heeft zich onbe-
reikbaar aan de kop gesteld. Dit
kunststukje volbrachten de heren
G. Pols, M.J. Methorst, J. Rutgers
en de reserves H. Jansen en C. van
Buren. Bravo heren en gefeliciteerd!
Moge Uw fraaie voorbeeld door
andere sportverenigingen in ons
dorp t.z.t. worden, gevolgd!

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF;
Opgewekt gaen pa en moe
Naer de „Zatohaku" toe l

VOORJAARS-SHOW OPENT HET VOOR-SEIZOEN
Het naderen van

het vóór-seizoen is
elk jaar opnieuw
een gebeurtenis, die
tot vreugde en vol-
doening stemt.
Wanneer de voor-
jaars-activiteit in
Zandvocrt merk-
baar wordt, wan-
neer allerwegen
voorbereidingen
worden getroffen
voor de ontvangst
van het nieuwe
seizoen, dan is het,
of Zandvoort met
nieuw leven wordt
bezield.

Is dit ook inder-
daad niet zo? Is het
niet één der groot-
ste aantrekkelijk-
heden van een
badplaats, dit elk
jaar weerkerend
seizoen met zijn
vrolijkheid en ge-
zelligheid; met zijn
vacantie-geneugten
en prettige, drukke
sfeer?

Want het leven
gedurende de win-
termaanden in
Zandvoort moge
nóg zo gezellig zijn
door een welhaast
overladen pro-
gramma van anyu-
sement en kunst in
velerlei variaties;
er zal geen mens
zijn onder de in-
woners, die niet elk
jaar opnieuw ver-
langt naar de
komst van het sei-
zoen.

Daarvan immers
moet Zandvoort"het
hebben! In de' sei-
zoentijd klopt het hart van onze
badplaats, misschien af en toe wel
eens wat té snel, maar dit is toch
'altijd beter dan een bijna niet waar
te nemen hartslag. Op de seizoentijd
stelt, ons zaken- en bedrijfsleven
zich in, want daarvan moeten de
meesten onzer het hebben. Sprak
niet eens een oud Zandvoorts
zakenman het historisch geworden
woord: „In de wintertijd eet Zand-
voort op, wat het in de seizoentijd
verdiend heeft".

Tóch is het altijd moeilijk vast te
stellen, wanneer de seizoentijd is
begonnen. Het weer speelt daarbij
vanzelfsprekend een zéér belang-
rijke rol, doch méér en méér open-
baart zich toch het streven, op een
gegeven moment het seizoen voor
geopend te verklaren en het even-
eens te sluiten, waarbij dan door
het bieden van amusement of
attracties, het weer een meer
ondergeschikte rol gaat spelen. Ook
door het bieden van dit alles kan
men bezoekers naar onze badplaats
trekken en dil wordt méér en méér
ingezien, waarbij men openings- en
sluitingsdatum steeds verder van
elkaar verwijderd wil zien.

Dit jaar voor het eerst gaan we
daarvan iets ervaren. De opening
van café-restaurant „De Rotonde"
op 26 Maart, de her-opening van
hotel Bouwes op 2 April zijn daar
de voorbeelden van. Weer of geen
weer, Zandvoort gaat zijn bezoekers
— en er zijn nu al steeds meer
buitenlanders waar Ie nemen —
iets bieden en dat zal zeker niet
zonder uitwerking blijven!

Het is daarbij een verheugend
verschijnsel, dat dit óók tol onze
Zandvoortse winkelstand is gaan
doordringen. Winkelstand en sei-
zoen-bcdrijfsleven gingen tot nu loc
nog veol te veel een eigen weg,
thans is dit — dank zij het initiatief
van enkele ondernemende Zand-
voortse winkeliers, — niet meer het
geval en dit zal blijken goed gezien
te zijn, want winkeliers en bedrijfs-
cxploitant — zozeer van elkaar
afhankelijk — behoren hand in hand
te gaan, om gezamenlijk te trachten
het meest mogelijke te bieden.

Daarom is het houden van de
grote voorjaars-show op 30-31 Maart
en l April in hotel Bouwes zozeer
toe te juichen. Hier trekken beide
groepen tezamen op. Winkelstand
en bedrijfsleven geven gezamenlijk
het sein tol het inluiden van het
vóórseizoen, een gebeurtenis, die
slellig niet alleen in ons dorp, maar
overal elders de aandacht zal trck-
ken.

Men had dit ongetwijfeld nóg
groter pp kunnen zeilen door het
verspreiden van reclame- en uropa-
ganda-materiaal op grote schaal,
overal in ons land en óók in hel
buitenland, doch men vergelc niet,
dal hel hier een cerslc gezamenlijk
oplreden betreft, waarvan de resul-
lalen slraks zullen bewijzen, dal
men door hel op deze wijze in-
luiden van het voorseizoen enorm

M&TSL
ZANDVOORT

HEROPENING: VRIJDAG 2 APRIL, 18 UUR.

DAGELIJKS: HSR8SRT MYTTSfS
met zijn Weens orkest

en Internationaal Cabaret-programma.
Tevens iedere Zondagmiddag: THé-DANSANT.

veel kan bereiken. Het initiatief
alleen al is een buitengewoon ver-
heugend teken, dat voor de toe-
komst van Zandvoort van enorm
veel belang zal blijken te zijn.

Want deze voorjaars-show wordt
groots van opzet. Daaraan behoeft
U geen ogenblik te twijfelen. Wij
hebben de voorbereidingen van het
embryonale stadium af tot nu toe
op de voet gevolgd en wij kunnen
U verzekeren: deze tentoonstelling
zal alles overtreffen, wat Zand-
vcort op dit gebied tot nu toe ge-
kend heeft. Niet alleen, dat zij in

het grootste en meest moderne
hctel wordt gehouden, waarvoor
alle zalen door de heer Bouwes
disponibel zijn gesteld, doch de
deelnemende winkeliers sparen
kosten noch moeite, om er iets wer-
kelijks buitengcwoons van te maken.
..Zandvoort loont haar kunnen" zal
hier op zéér duidelijke wijze duidc-
üjk worden.

De lijst van standhouders, die wij
elders in dit blad afdrukken, zal U
daarvan nog méér overtuigen, doch
een bezoek aan deze show zal U
verbaasd doen staan over dit Icun-
nen van onze Zandvoortse winke-
liers.

Hier is een baby geboren — men
had het in de persoonlijke uitnodi-
ging niet treffender kunnen aan-
duiden — „Zatohaku" genaamd,
die bij goede voeding en verzorging,
waaraan het zeker niet zal ontbre-
ken, zal opgroeien tot een wolk van
een jongen, kerngezond en vol
enthousiasme voor de toekomst.

Wat de bijzonderheden betreft,
verwijzen wij U naar de in dit
nummer cp deze show betrekking
hebbende advertenties en artikelen.
Wij kunnen echter nog melden, dat
een bijzonder fraaie beplanting mei
klooiende bollen aan deze expositie
een uitzonderlijk fraai cachet zal
geven. Dat aan versiering en ver-
zorging de grootst mogelijke aan-
dacht wordt besteed, dat vele attrac-
lies zullen worden geboden; dat
een stemmig muziekje sfeer en ge-
zelligheid zal brengen, dat U na
sluiting van de expositie na 11 uur,
nog enkele uurtjes gezellig in hotel
Bouwes zult kunnen verpozen en
een dansje zult kunnen maken; dat
een geluidswagen dagelijks door het
dorp zal gaan om reclame voor deze
expositie te maken, tijdens de ten-
loonstellingsdagen en dat onze bur-
gemeester, Mr. H. M. van Fenema,
l<ich bereid heeft verklaard, deze
vóorjaa'rsshow Dinsdag 30 Maart
des avonds om 8 uur te zullen
openen.

Zo brengt deze groots opgezette
voorjaars-show het vóórseizoen in
Zandvoort. Het zal ongetwijfeld
véél gezellige drukte brengen. Be-
drijfsleven en winkelstand trekken
thans voor het eerst gezamenlijk op.
Dit is o.i. het meest verheugende
van deze gebeurtenis, dat uit dit
huwelijk „Zatohaku" werd geboren!

Moge het in alle opzichten een
groot, een zéér groot succes worden
lot heil van onze badplaats, waar-
aan wij allen met hart en ziel
verbonden zijn. K.

Interessante raadsvergadering•j *j
Meerderheid der raadsleden bleek de door
B. en W. ten tweede male opgediende „gegar-
neerde" hoofdschotel opnieuw niet te lusten.

De raadsvergadering van Dinsdag-
avond, die door Ir. Van Kuijk niet
werd meegemaakt, omdat deze ver-
hinderd was, vertoonde enkele
interessante aspecten. Interessant
daarom, omdat nog nimmer een zó
grote verscheidenheid in inzicht
zich bij de P.v.d.A. manifesteerde,
daar mevr. Mol en de heer Diemer
bij de kwestie „Garni" tégen en
Mr. Porrenga en wethouder Kerk-
man vóór het voorstel van B. en W.
stemden. Eenzelfde verschijnsel deed
zich voor bij de V.V.D., waar de
heer Tates zich een fel tegenstander
van het voorstel van B. en W.
toonde en de heer Dr. Breure hem
afviel, door zich van stemming te
onthouden, een o.i. onbegrijpelijke
houding. Het opmerkelijke bij dit
alles was, dat allen — daarvan zijn
wij oprecht overtuigd — meenden,
naar eer en geweien te handelen en
deze sleeds weer te beluisteren on-
dergrond maakte de debatten sym-
palhiek. Anderhalf uur had de raad
ervoor nodig, om het over dit voor-
stel eens, — of liever gezegd oneens
— Ie worden, anderhalf uur debat,
dat zich kenmerkte door een prel-
tige toon en begrip voor eikaars
slandpunt.

Hel onderwerp — dat in de vorige
raadsvergadering door B. en W. Ier
nadere bcsludering werd lerug-
genomen, omdal bleek, dal hel
merendeel der raadsleden zich er
nicl mcc kon verenigen — mag
Ihans wel bekend worden geachl.
De eigenaren van paviljoen „Garni"
hadden oen verzoek ingediend, om
erfpacht met recht van koop voor
hun paviljoen aan de kop van de
Zeestraat. B. en W. meenden, hier-
aan niet te moeten voldoen, doch
hel huurcontract van jaar op jaar
te blijven verlengen, omdat in het
huidige stadium van uilvoering van
hel \ycdcropbouwplan inwilliging
van dil verzoek niel verantwoord
werd geacht. De tcscnslanders van
dil voorslcl verklaarden echter, dal

bij de bouw een permanenl beslaan
van „Garni" als eersle onderdeel
van het Boulevardcenlrum was toe-
gezegd, hetgeen o.m. bleek uit de
plaats, waar dit paviljoen gebouwd
werd, waarvoor de eigenaren oor-
sprcnkelijk de Zeereep hadden bc-
stemd.

Hel nieuwe voorstel, dal Dinsdag-
avond ter sprake werd gebracht,
bleek echter niet af te wijken van
het eerste en hel was te verslaan,
dat hierover opnieuw de gemoedc-
ren in beweging kwamen.

Hr. TATES bleek een fel Icgcn-
slander van dil voorstel van B. en
W. Hij bleef erbij, dal het pavil-
joen permanent is.
Wanneer B. en W. zeggen rechtens
noch moreel geen verplichtingen te
hebben, dan is dit rechtens mis-
schicn waar, doch moreel zeker nicl!
En dan kan de morele kanl zwaur-
der wegen dan de rechts-zijde van
het geval. Hel staat volgens spr.
vast, dal hol gebouw bedoeld is als
eerste onderdeel van hel ovale plein.
Daarom dienl crfpachl mol rcchl
van koop Ie worden verleend, om
de eigenaren méér zekerheid lo ver-
schaffen. Weigering zou een slechte
beloning zijn voor betoond initiatief.
Do hoop van de eigenaren blij Cl
gevestigd op de verwezenlijking van
het hier bedoelde centrum. Waarom
zouden B. en W. gaan meten nicl
twee malen, want aan Hr. Pompei',
die nog helemaal niet bouwde, werd
op deze grond twee jaar optie
toegestaan.

Hr. SLEGERS beloont zich oven-
eens auór verwonderd over dil
nieuwe voorstel. Hier wordl vol-
gens spreker, de goode trouw wel
zéér geschaad. Hij gccl'l daarna con
uiteenzetting van de voorgeschic-
denis lot de bouw, waaruit de pcf-
mancntie ervan z.i. duidelijk blijkt.
Is hel nu rechtvaardig, als hel
algemeen belang dit zou vragen,
deze eigenaren hieraan op Ie offc-
rcn? Aan zoiets mag volgens spr.

En weer komt een dag
De zon trekt zich omhoog
kijkt blozend over d'aarde,
haar laak die zij verricht
en met verheugd gezicht
in 'n glimlach openbaarde.

Dan komt een licht rumoer
van vogels die ontwaken,
zij kwelt'ren het begin
der jonge morgen in
tot over alle daken.
Opnieuw herrijst een dag
van arbeid, van het leven,
'k zie met een vreugdegroet
hem dankend tegemoet
om tijd mij weer gegeven.

FLia Draak-Groenveld.

de raad niel medewerken.
Mr. PORRENGA is van oordeel,

dat er in feite niels verandert.
Moieel zou de raad pas verplicht
zijn, in Ie grijpen, wanneer er
sprake van zou zijn, dat „Garni"
zou moeten verdwijnen. Het ge-
mcentebelang zal moeten prevel-
leren boven het persoonlijk belang,
waarbij vanzelfsprekend schade-
loosstelling zal moeten volgen,
wanneer het zover komen zou

Hr. WEBER zegt ten zeerste 'ver-
baasd te zijn over de redactie van
dit voorstel. Architect Groenewegen
heeft moeten bouwen volgens voor-
schriflen voor permanente bouw en
iedereen is de mening toegedaan,
dal „Garni" permanent is. Het
voorstel van B. en W. neemt de
crediet-waardigheid weg, want een
bouwwerk, dat ./60.000,— heeft ge-
kost, zou slechts de afbraakkosten
van pl.m. J 4.000,— waard zijn. Spr.
dringt aan op erfpacht en jaar-op-
jaar verhuur voor de terrassen.

Mevr. MOL, betoogt, dat hei niel
netjes zou zijn, omdat het recht
ontbreekt, te handelen volgens dit
voorstel, want moreel is de raad
verplicht, anders op te treden. Hier
werd een permanent gebouw ge-
slicht, dat weet iedereen, die van
de voorgeschiedenis op de hoogte is.

Hr. GOSEN vraagt zich at, ol de
publieke opinie nu gebaseerd is op
gevoel of op recht. Uit de stukken
blijkt iets anders, want uit het
huurcontract o.a. blijkt zonneklaar,
dat van enige permanentie geen
sprake is. Daarom ziet spreker in
bel voorstel van B. en W. niets on-
gerijmds of onredelijks.

Hr. LINDEMAN verklaart ten
opzichte van het door Mr. Porrenga
en Hr. Gosen gesprokene, dat his-
tcrie en redactie van dit raads-
voorslel voor hem geen andere
gezichtspunten openbaren. Immers,
men dwong deze mensen iets per-
manenis Ie doen, want de zaak,
waar alles om draail, is de vóór-
geschiedenis, daar gaat het in dit
geval om. Wanneer die er niet was,
zou spreker zonder aarzelen vóór
het voorstel van B. en W. stemmen,
maar nu niet! In verband met deze
vóór-geschiedenis, is er alle reden
om aan het verzoek van de eige-
narcn te voldoen.

Hr. DIEMER verklaart zich op
dezelfde gronden eveneens tegen het
voorstel.

Hr. SLAGVELD is óók van
mening, dat de vóór-geschiedenis
doorslaggevend is. Spreker is ervan
overtuigd, dal als hetzelfde college
van toen, nu nóg aan de raadslafcl
zal, dit voorstel nicl gekomen zou
zijn.

Weth. v. d. WERFF beluisterde
suggesties, nis zouden B. en W. van
plan zijn, „Garni" te verwijderen.
Maar niets is minder waar. Voor
B. en W. gold slechls de vraag: „Is
hel verantwoord gemeentelijk bc-
leid NU ciczc grond in erfpacht te
geven?" Er verandert door dit voor-
slcl toch nicls? Zonder Ie weten,
wal er gaat gebeuren, gaat men toch
geen grond verkopen? Spreker acht
hel juisle moment voor deze irans-
actie. thans nog niet aangebroken.

Wclh. KERKMAN betoogt, dat het
college mcl dit nieuwe voorstel
kwam, ervan overtuigd ziindc. dat
de meerderheid der raad er ..noen"
legen zou 7Cgncu. Maar hel colleRC
handhaafde zi.m voorstel, omdat dit
zijn miniinq bli jf t . De aCwii?onde
houding zal het college bi.i zijn bc-
richl aan Gedeputeerde Staten vcv-
gczcld doen gaan van de motivering
van het standpunt van B. en W.,
niet uil protest legen de houding
der raadsleden, maar om tcnsloltc
aan G.S. het laatste woord te laten.
Uil brieven eii bescheiden tracht
spreker daarna de raad ervan te
overtuigen, dal van een permanent
gebouw geen sprake is. Men moei
niet vergelen, dat nicl alleen de
raadsleden, maar liet gehele college
staal tichler de eigenaren, echter
met dit verschil, dal men hel niet
eens is over hel tijdstip van grond-
vcrkoop on schadeloosstelling. Hel
kan van groot belang voor de ge-
mcente blijken te zijn, o£ deze grond
— dit kleine sUilcje van 14x14 M.,
hel eigendom der gemeente blijft of
niel.

In de replieken handhaven alle
sprekers hun slandpunt. Hr. SLE-

(Vurvolg: pag. 2; Ie kolom)

BEZOEKT DE GROTE

Voorjaarsshow
van de Zandvoortse winkeliers

op73O-31 Maart
~en 1 April

ZATOHAKU
in:

Hotel Bouwes
Zie voor bijzonderheden

pagina l en 4.

Deelnemerslijst "Zatohaku»
(in alphabetische volgorde).

M.J.Balk, luxe bakkerij, Hogeweg 27
L. Balledux, womnginrichtings-

bedrljf, Haltestraat 27-29.
Fa. Erven E.H. Brokmeier, Slijterij

en wijnhandel, Halteslraat 50.
Brossois' Schoenhandel,

Grote Krocht 13.
Burger's Slagerijen, Haltestraat 5.
J.K. Feenstra's Radio- en televisie-

handel, Haltestraat 57.
Hamburg's foto-kinohandel,

Grote Krocht 19.
Hamers' slijterij en wijnhandel,

Koslverlorenslraat 34.
Hlldering's Parfumeriehandel,

Kerkstraat 23.
Hcyng's Geschenkenhuis, (Delfts

blauw en zuiver tin), Raadhuispl.3
Kemp's fruit en delicatessenhandel,

Kerkstraat 35.
Koper's Commestiblesbedrijf,

Gr. Krocht 20a. (Het Kaaspaleis).
K. Looman, opticien, Hallestraat 58.
E. C. A. Noay, Textiel- en Mode-

artikelen, Grote Krocht 20.
L.J. Rinkel, luxe brood- en banket-

bakkerij, Raadhuisplein 1.
H. Schuilenburg, rijwielen, slofzui-

gers, strandart. enz.. Gr. Krocht 5.
M.M.J. van Seggelen, (Kort's Uzer-

handel), Haltestraat 1.
De Sierkan, ijs, Kerkstraat

(hoek Kerkplein).
D. Vader (bloemversiering),

Kerkstraat 38,
J.G. van Veen, luxe bakkerijen,

Helmersstraat 2.
A.J. Versteege, smederij, construc-

tiewerkplaats, Rozennobelstr. is.
't Vosje, sigaren-sigaretten, tabak

enz., Kleine Krocht 2.
P.J. Warmerdam, zuivelbedrijf,

Hogeweg 29.
De Waag, textiel- en confectie-

magazijn, Haltestraat 40.
De Wolbaai, manufacturenmagazijn,

Haltestraat 12a.

Helicoptères gaan landen
op hef Caravan-terrein

Óók het terrein achler de pits op
het circuit is Maandagmorgen bij de
keuring door ambtenaren van de
Rijksluchtvaartdienst ongeschikt be-
vonden als landingsplaats voor hef-
schrcef-vliegluigen. Zandstuiving in
d» ni1,la?t -ppeelde hierbij- o.rr.. OCP
rol, terwijl óók de aanwezigheid van
de Iribune recht daartegenover een
hinderpaal werd geacht.

Men heeft zich daarna begeven
naar het grote Caravan-terrein aan
de van Lennepweg, welk terrein
men als landingsplaats uiterst ge-
schikt achtte. Het gemeentebestuur
heeft zich daarna gewend tot de ex-
ploitant van dit terrein, de heer
E. H. van Breemen, om van hem te
vernemen, of hij hiertegen bezwa-
ren had voor het tijdvak 10 April-
17 Mei a.s. Deze bleek in dit vóór-
seizoen, wanneer het aantal cara-
vans toch nog niet groot is, hierin
leen moeilijkheden te zien, zodat
edurende genoemde periode te

Zandvoort dit caravan-terrein - dat
uiterst gunstig gelegen is ten op-
zichte van dorp, zee en strand —
als landingsterrein voor de hef-
schroefvliegtuigen dienst zal gaan
doen.

Hoe laat landt in Zandvoort
de eerste helicoptère?

Het bestuur van de jubilerende
gymnastiekvcr. „Oefening slaalt
spieren" heefl hel plan opgevat, een
Diijsvraag uit te schrijven hoe laat

de opening van de helicoptère-
diensl naar Zandvoort op Zaterdag
10 April, het eersle hefschrocfvlieg-
tuig op het Caravan-lerrein zal
anden. De burgemeester heelt met

dit originele idee reeds zijn inslem-
ming betuigd. Nadere bijzondcr-
icden zulen door de voorzitter van
de feestcommissie, Dr. J. v.d. Meer,

innenkorl worden bekend gemaakt.

Een vorstelijke gift!
Namens de Zandvoorlse politic-

sporlvereniging, afd. loneel, werd
het comité „Stille Armen" verblijd
met een gilt van ƒ275,—. Namens
het comilé hartelijk dank. Zi} hoopt
hiermede t.z.t. haar dankbaar werk
Ie kunnen voorlzellen.

Chr. Besturenbond
De Christelijke besturenbond Ie

Zandvoorl, belegt de derde winter-
avond voor leden en huisgenoten
op Dinsdag 30 Maart in „Ons Huis".
Deze laatste winteravond zal gewijd
zijn aan hel kien-spel.

Ouderavond Julianaschoo!
Hel bestuur van de Julianaschool

aan de Brederodcstraat bercidl een
ouderavond voor, welke zal gehou-
dcn worden Woensdag 31 Maarl in
„Zomerlusl". De heer S. Rijper,
onderwijzer aan deze school, zal
dan mcl leerlingen uil de diverse
klassen een opvoering brengen van
de bekende kindcr-operelle „Repcl-
steoltjo".

Waarom?
wil Jansen met Picterse

naar de Zatohaku? Zie pao. 3.



Sfeer - Gezelligheid
Zomer en winter geopend!

„DREEFSCHOOL"
DREEF 20 - TELEF. 12267 - HAARLEM

Chr. M.U.L O. school mei een drie- cii vierjarige
opleiding, gesplitst na hel cersle leerjaar.

Leerlingen voor de eerste klas moeten minstens G
klassen ener L.S. met goed gevolg hebben doorlopen.

Inschrijving
ELKE DONDERDAG van 4-5 uur bij het H. d. Sch.

F. VAN WOERDEN.

EXPOSITIE
van moderne brilmonturen

Als U op één van de komende
dagen hotel Bouwes binnengaat om
de Voorjaarsshow van Zandvoortse
winkeliers te gaan bekijken, vindt
U direct rechts van de ingang onze
stand. Weliswaar enigszins afge-
zonderd, maar dat was ook juist
onze bedoeling.

Het leek ons n.l. het meest ge-
schikte punt om onze collectie aan
U voor te leggen.

Het zou voor ons heel eenvoudig
zijn geweest een zeer groot aantal
brilmonturen te exposeren, maar
wij dcen dit toch maar liever niet.

Wat U wel zult vinden is een zeer
uitgezochte collectie, welke stuk
veer stuk een klasse op zichzelf zijn.
Ook de zonnebril verdient zijn
plaatsje onder de zon en is dan ook
cp een fraaie wijze vertegemvoor-
digd.

Verder staat er een ogentest-
apparaat, waarmee binnen 20 se-
conden bepaald wordt of het nood-
zakelijk is dat U een bril moet dra-
gen of wel dat de bestaande bril
niet meer de juiste correctie heeft.

Al met al toch wel veel interes-
sants en wij zijn ervan overtuigd,
dat een bezoek aan onze stand (ook
al is U geen brildrager). zeker Uw
belangstelling zal hebben.

BRILLENSPECIALIST

LOOMAN
HALTESTRAAT 58.

Naast een keurcollectie bui-
tenlandse KAAS, zullen door
een K N O K R specialiste de
vermaarde soepen worden ge-
demcnstreerd, welke in het
buitenland als een revolutie
de markt hebben veroverd!
Bezoekt daarom onze stand!

KOPER's
Cotnestiblesbedrijf
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.

NEVEDA STAND
van moderne handgebreide kleding.

Dit is een attractie voor de dames!
Als U op de Zandvoortse Show
londwandelt, zult U ongetwijfeld de
stand van „DE WOLBAAL" ontdek-
ken. Behalve dat U daar buiten-
gewoon aardige breimodellen ziet
liggen en een goed overzicht krijgt
van verschillende Neveda wolsoor-
ten, kunt U ook zien hoe interessant
het is hoe uil een kluwen AFTER-
NOON Kantwol van 150 gram, een
modieuze jumper is gebreid, maat
42, (zodat deze jumper U ƒ4,35 kost).
Zo'n kluwen, dal zou U niet zeggen,
bevat meer dan één kilomeier wol!
Daarom is zelf breien met Neveda
wel in deze tijden voor velen een
uilkomst.

Ook met FONTANA (in bollen
van 50 gram) en met SIRENE, een
?eer gevraagde kwaliteit, zijn snoe-
zigo modellen op de Zandvoortse
Show te bewonderen.

Enfin, komt U maar kijken!

Deze week als extra reclame,

25O gr. Zandkrakelingen
70 cent

Bakkerij Van Staveren
ZEESTR. 48 - TELEF. 2684

Voor de a.s.

VEILING
kunt U dagelijkb goederen opgeven.

Veilingmeester

P.waferdrinker
TELEF. 2164

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. C. F. M. Robbers
Koning.weg 34, Telefoon 2813.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan alleen gebruik
te maken bij noodgevallen van
Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandag-
morgen 8 uur:

Zondag a.s.: Zr. de Wilde, Haarl.
Btraat 7. Telefoon 2720.

Donderdag a.s. zal onder toezicht
van de „Rijksmunt" te Utrecht, in
het openbaar worden geveild de
ingeleverde collectie

oude munten
waaronder enige zeldzame en kost-
bare exemplaren. Aanvang der vei-
ling n.m. 8 uur, in de grote zaal van
ZOMERLUST, ingang Kosterstraat.
Inleveren der munten Donderdag
's morgens van 10-12 uur, waarna
gelegenheid tot bezichtiging des
middags van 2-4 uur.

P.Waterdrinker
Erkend veilingmeester. Tel. 2164.

Boekenweek 1954
(27 Maart-3 April)

KOOPT THANS EEN BOEK !
Bij minimum besteding van
/"4.50 het bundeltje „GOED
GEBOEKT" cadeau.
ZIET ONZE ETALAGES ! !

Boekhandel «ESVÉ»
Grote Krocht 17 - Telef. 2231.

Deze week RECLAME

250 gram gesorteerde
koekjes voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.

TELEF. 2153

Taxi bestellen?

bellen!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden,
billijke prijzen.

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT19

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
staan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF1
Hogeweg 29 - Telef. 2464

Onbetwisb de beste tandpasta

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL 2164

IEDERE WOENSDAG:

Speciale
mosselenavond

Café-Rest. „DE KROON".
G.H. v.d. Eijken.

Stationsstraat 11, Tel. 3075.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A. BOL -ri.n?°-B--?g 15
Telef. 2066

Administr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dlngen, - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telof. 2236

Raadsvergadering
(Vervolg van pag. 1).

GERS acht hel „on-elegant" om
tegon de mening van het overgrote
deel van de raad in, de mening van
hot college bij G.S. kenbaar te
maken. Hr. LINDEMAN zegt nog,
dat het doel nooit de middelen mag
heiligen, óók niet, als het algemeen
belang in het geding komt. Hr.
TATES is ervan overtuigd, dat het
college naai' eer en geweten handelt,
doch hoopt, dat het college niet haar
houding bij G.S. bekend zal maken,
tenzij een uitvoerige notulering van
het hier hedenavond besprokene
wordt meegezonden.

Hr. KONING merkt op, dat on-
danks de goede bedoelingen, men de
eigenaren dupeert als men van jaar
op jaar gaat verhuren. De brouwerij
informeerde reeds naar een en an-
der. Spreker dringt aan op 25-
jarige erfpacht.

Dr. BREURE acht het voorstel
van B. en W. redelijk, maar zal
blanco stemmen, omdat hij de vóór-
geschiedenis niet kent. Het is zeker
evenmin onredelijk, dat B. en W.
hun mening aan G.S. kenbaar ma-
ken. Volgens het huurcontract zal
uiteindelijk de rechter over ge-
schillen kunnen beslissen.

Mevr. MOL merkt nog op, dat
haar verdediging van het verzoek
der eigenaren niet moet worden op-
gevat als een verdediging van het
„drank-kapitaal", hetgeen grote
vrolijkheid veroorzaakt en de voor-
zilter met beide handen in de lucht
in zijn zetel doet zitten.

Dé VOORZITTER merkt hierna
nog op, dat wat het „permanent
zijn" betreft, aan de belanghebben-
den slechts is gezegd, dat door deze
bouw de kans op perrnanentie aan-
zienlijk groter zou zijn en die kans
blijft óók bij verlenging van het
huurcontract. Onelegant is het col-
lege zeker niet, door haar mening
aan G.S. kenbaar te maken, het acht
zich daartoe zelfs verplicht, want
het gaat hier om een uiterst belang-
rijk voorstel.

Weth. KERKMAN betoogt dan
nog, dat er geen waarborg ver-
dwijnt, omdat die er nooit geweest
is. Evenmin is er een vóór-geschie-
denis, want er staat niets vast. Men
raadt er maar wat naar en wil recht
gaan maken, terwijl er niets krom is.

De VOORZITTER brengt hierna
het voorstel van B. en W. in stem-
ming. Het wordt verworpen met 9
tegen 4 stemmen. Vóór stemden de
heren Porrenga en Gosen en de
wethouders v.d. Werff en Kerkman.

Hr. SLEGERS dient hierna een
voorstel in, om de grond onder het
paviljoen in erfpacht uit te geven
voor de tijd van 50 jaar met recht
van koop. . i

De VOORZITTER stelt voor, eerst
de beslissing van G.S. af te wach-
len, doch de raad wil hier niet van
horen. Het voorstel Slegers wordt
daarna aangenomen met 8 tegen 5
stemmen. Tegen de heren Porrenga,
Goscn, de wethouders Kerkman en
v.d. Werff en Hr. Slagveld, die de
termijn te lang vond. Bij beide
stemmingen onthield de Hr. Breure
zich van stemming, door zich uit
de zaal te verwijderen.

(Vervolg raad: volgende week)

N iete overtreft
Dampo bij Verkoudheden
van Vader, Moeder en Kind

Wonderli jk zoals dat helpt!

Motorclub Zandvoort
De molorclub „Zandvoort" heeft

thans officieel toestemming gekre-
gen voor 't houden van een nieuwe
puzzlerit, de eerste in dit jaar,
welke zal verreden worden op Zon-
dag a.s. De start zal plaats hebben
cm half twee bij het clubhuis Pa-
viljoen „De Vijverhul".

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zaterd. en Zond. j.l.

T.Z.B.-Spaarnestad 5-1
T.Z.B. 2-H.B.C. 5 3-2

T.Z.B. adsp. b-D.I.O.S. b 5-0
Voor a.s. Zaterdag is vastgesteld

Concordia c-T.Z.B. b, om 4 uur.
Alle overige elftallen zijn vrij.

Mare Canto
Gelukkig kunnen, na een noodge-

dwcngen onderbreking, de repetities
van „Mare Canto" weer hervat wor-
den op Maandag 29 Maart om 8.15
u. n.m. voor de dames en op Woens-
dag, 31 Maart om 3.30 u. n.m. voor
de kleuters, en om 4.15 u. n.m. voor
de kinderen. Op aller komst wordt
gerekend !

Ernstige waarschuwing

Door de politie werd geconstateerd,
dat de jeugd de laatsle tijd vermaak
zoekt in het doen ontploffen van
luciferskoppen in sleutels en andere
ijzeren materialen. Do korpschef
vindt hierin aanleiding de ouders
met klem aan Ie raden het gcvaar-
lijkc van deze bezigheden onder de
aandacht van hun kinderen te bren-
gen, daar ernstige verwondingen
aan gelaat en handen door de aldus
gehanteerde „projectielen" in hel
nabije verleden reeds moesten wor-
dcn waargenomen en ook thans van
een on ander zeker het gevolg zullen
zijn. De politie zal niet aarzelen
logen de betrokkenen met gestreng-
hoid op Ie Ircden.

Korfbal
Het eerste twaalftal van de Zand-

voovtsc Korfbalclub blijft nog steeds
in de running, daar Zondag een 6-3
overwinning op Haarlem 4 werd
behaald.

Veiling van oude munten

Naar aanleiding van de door ons
reeds eerder gepubliceerde berich-
len omlrent een komende veiling
van oude munten in Zandvoort, kan
thans worden bericht, dat de heer
P. Walerdrinker, als officieel er-
kend veilingmeester, onder toezicht

,van de Rijksmunt te Utrecht, tot
veiling zal overgaan, Donderdag a.s.
in gebouw Zomerlust. Ieder, die
zijn oude munten hier ter verkoop
wil aanbieden, moet deze des mor-
mcns tussen 10 en 12 uur inleveren
tegen een ontvangstbewijs. Des mid-
dags van 2-4 uur zal een kleine
expositie van het ingezondene wor-
den gehouden, waarvoor speciale
vitrines door de Rijksmunt beschik-
baar zijn gesteld, waarna des
avonds aanvangende 8 uur tot de
veiling zal worden overgegaan.

Naar de heer Waterdrinker ons
mededeelde, heeft hij reeds toezeg-
ging voor de inlevering van fraaie
en zeldzame exemplaren. Voor ver-
dere bijzonderheden verwijzen wij
naar de in dit nummer voorkomende
advertentie.

Zwaarmoedige gedachten, tobberijen
en angstgevoel worden verdreven door
MUNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

«De Phoenhc» speelde
«Per luchtpost»

De toneelvereniging „De Phoenix"
is de inzinking, die vorig jaar zo
kennelijk merkbaar was, thans ge-
heel en al te boven gekomen. Was
daarvan tijdens de opvoering van
de jaarlijkse cabaret-revue: „De
Koffiemolen", reeds het een en
ander duidelijk, het bleek een vast-
slaand feit te zijn tijdens de leuke
opvoering van het blijspel „Per
luchtpost" door Norman Krasna,
die Zaterdagavond voor een stamp-
volle zaal in gebouw „Zomerlust"
plaats had. Wel zéér duidelijk is
hier aan het licht getreden, van
hoeveel nut indertijd de oprichting
van het „Phoenix-jeugdtoneel", is
geweest. We zagen thans verschil-
lende leden hiervan met de ouderen
optreden en dit „nieuwe bloed" in
deze toneelgroep heeft in belang-
rijke mate aan het welslagen van
deze opvoering medegewerkt.

Een bijzondere aanwinst bleek
daarbij te zijn Fietje Notterman,
die op onnavolgbare wijze Miriam
Wilkins ten tonele voerde, de
waanwijze bakvis, die zij op waar-
lijk kostelijke wijze wist uit te
beelden. Haar zuster Ruth werd
door Eugenie Brossois op levendige
wijze over het voetlicht geplaatst.

Het was een voortdurend genot
deze beide meisjes in hun aantrek-
kelijk spel te volgen.

Joop Volder als rechter Harry
Wilkïns en Henny Kiewiet als zijn
vrouw Edith vormden het ouder-
paar. Zij handhaafden de reputatie
van de oude garde in de vereniging
ten volle, brachten geroutineerd en
voortdurend boeiend spel en lever-
den hiermede een der beste pres-
taties, die wij ooit van dit tweetal
zagen.

Gerard Swildens bracht met veel
bravour luitenant William Sea-
wright en Willy Edgar een aan-
vaardbare sergeant Chuck Vincent,
hoewel laatstgenoemde af en toe
aan een geforceerd optreden niet
ontkwam. Ton van Bruinessen, als
Albert Kummer, heeft waarschijn-
lijk niet geweten, hoe kostelijk
komisch zijn optreden in mimiek
en gesproken woord is geweest,
speciaal in zijn verontwaardiging
gaf hij spel, dat véél genoegdoening
schonk. Dré Paardebek voldeed uit-
slekend als de neger-dienstbode
Dora en Heleen Visser bracht een
aanvaardbare Martha Seawright.

„De Phoenix" heeft met dit blij-
spel een wel zéér gelukkige keuze
gedaan, want voortdurend boeide
het spel door natuurlijkheid en
leutige vrolijkheid, waarbij allen
volkomen op elkaar bleken te zijn
ingespeeld. Regisseur Jan Weber
had alle mogelijkheden zoveel mo-
gelijk uitgebuit, al had de drink-
scène van Miriam rnéér kunnen
worden uitgespeeld, doch heeft met
deze jonge, veelbelovende groep,
een knappe prestatie geleverd.

Het fraaie decor van de fa. Van
Sluisdam en de effectvolle verlich-
ting van de fa. Penaat droegen aan
het welslagen véél bij, evenals het
meubilair, door de fa. Balledux op
het toneel geplaatst.

Met vol vertrouwen kan „De
Phoenix" met deze als herboren
vereniging de toekomst tegemoet
gaan.

Voorzitter P. Stor opende de
avond en huldigde na afloop de
dames met bloemen, waarna een
bal met het orkest „The Moonlight
Serenaders" deze zo geslaagde avond
besloot. K.

Viertallenwedstrijd

De Zandvoorlse Bridgeclub speelt
op Maandag 29 Maart a.s. een vier-
lallcnwedsirijd legen Garenkokers-
kwarlier uit Haarlem. Beide vereni-
gingcn komen met 40 spelers uit.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Maart berijdbaar
28 9.15 16.00 22.01 5.00 13.00-20.00
29 10.42 17.30 23.37 6.30 14.30-21.30
30 -.- 6.30 12.21 18.30 3.30-10.00
31 -.59 8.00 13.22 20.30 5.00-11.30
April
1 1.50 9.00 14.09 21.00 6.00-12.00
2 2.32 9.30 14.49 21.30 6.30-12.30
3 3.12 10.00 15.30 22.30 7.00-13.30

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

x BURGERLIJKE STAND
19—25 Maart 1954.

Geboren: Jeroen Antonius Eugène
Joseph en Bernadette Jacoba Arnol-
dine Maria, z. en docht. v. B.H.G.J.
Randag en M. L. J. Veeger; Marijke
Wilhelmina, dochter van W.C. Paap
en W. G. S. Kerkman;

Ondertrouwd: G. A. Vanbesienen
A. A. Webber; L. H. Colier en E. J.
van Kouteren.

Overleden: J. van Duijn, oud 83
jaar, wedn. van S. Schuiten.

30 jaar directeur
Onze plaatsgenoot, de heer S. M.

de Zwarte, hoopt 27 Maart a.s. de
dag te herdenken, dat hij 30 jaar
geleden zijn bedrijf: De Zwarte's
clubmeubelfabriek aan de O.Z. Ach-
terburgwal te Amsterdam, opende.

Talrijke uitbreidingen onderging
zijn zaak in de loop der jaren, die
thans in wijde kring grote bekend-
heid geniet.

Wij feliciteren de heer De Zwarte
van harte met dit jubileum en
wensen hem voor de toekomst een
evengroot succes als hij in de ach-
ter hem liggende jaren mocht boe-
ken.

Bloedafname-avond
Ned. Roode Kruis

Dank zij een. ingespannen en tot
het laatst toe volgehouden krach-
tige propaganda-actie van de plaat-
selijke afdeling van het Ned. Eoode
Kruis, is de jaarlijkse bloedafname-
avond, die Vrijdagavond in hotel
Keur plaats had, een groot succes
geworden.

Vorig jaar bracht een dergelijke
avond 136 meldingen, waarvan 118
donors opkwamen, ditmaal kwamen
316 meldingen binnen en werden 256
donors geboekt, dus ruim tweemaal
zoveel, een resultaat, waarover het
bestuur van de afdeling zich zéér
tevreden toonde.

De vier plaatselijke doktoren, ge-
assisteerd door een dokter uit Am-
sterdam met 4 assistenten, hielpen
de donors, waarvoor in hotel Keur
door de afdeling Zandvoort van het
Ned. Roode Kruis 22 bedden waren
geplaatst. De bloed-afname-avond
kenmerkte zich door een voortref-
felijke organisatie, waarbij de plaat-
selijke colonne-leden een belang-
rijke rol vervulden. Om half acht
begonnen, waren reeds om ruim
half elf alle donors geholpen!

De voorzitter van de afdeling, de
heer Joh. C. Jung Sr., verzocht ons
namens het bestuur allen hartelijk
dank te zeggen, die door het geven
van hun bloed deze jaarlijkse bloed-
afname-avond tot zulk een tot grote
voldoening stemmend resultaat heb-
ben geleid.

Humanistisch Verbond
De gemeenschap Zandvoort van

het Humanistisch Verbond zal Dins-
dag 30 Maart in hotel Keur een
besloten bijeenkomst houden, waar
de heer Jac. Meesters uit Haarlem
het onderwerp zal behandelen:
„Humanisme in het bedrijf".

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Uitslagen van j.l. Zondag:

B.M.T.-Zandvoortmeeuwen l 2-3
Zandvoortm. 2-Haarlem 4 1-1
Haarlem 8-Zandvoortm. 5 0-4
R.C.H. 8-Zandvoortm. 6 2-1
Zandvoortm. 7-H.F.C. 11 2-1
E.D.O. b-Zandv.m. jun. a 3-1
Zandv.m. jun. b-Haarlem e 1-5

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
U.P.T.T.S.-Zandvoortm. l 3-2
Zandvoortm. 2-S.A.C. l 0-6
Zandv.m. adsp. c-R.C.H. f 0-2
R.C.H. k-Zandv.m. adsp. d 4-2

Programma voor a.s. Zondag:
Zandv.m. I-Alphen 2.30 u.
Schoten 2-Zandv.m. 2 12 u.
Velsen 3-Zandv.m. 3 12 u.
Zandv.m. 5-E.D.O. 7 9.45 u.
Hillegom 6-Zandv.m. 6 12 u.
Bl'daal 7-Zandv.m. 7 9.45 u.
St.'vogels b-Zandv.m. jun. a 10 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
IJmuiden 5-Zandv.m. 2 4 u.
Zandv.m. adsp. C-H.F.C. f 3 u.
Zandv.m. adsp. d-H.F.C. i 4 u.

jenezing
Huidzuiverheid - Huldgezondheid

Zandv. Hockey Club

Met 5-2 won de afgelopen Zondag
het eerste elftal de belangrijke
wedstrijd tegen Ijsvogels, daarmede
het degradatiegevaar wederom ver-
der afwendend. Het werd een leven-
dige wedstrijd, waarin onze Zand-
voortse ploeg wederom alles op
alles zette. Doelpunten kwamen van
H. Vermaas, Vleeming, v.d. Bergen
(2x) en Lodder. Het prachtige doel-
punt van Vleeming, waarmee hij de
stand op 2-1 bracht, dient zeker met
ere te worden genoemd.

Het tweede elftal verloor helaas
met 1-0 van Hermes in Den Helder
en moet hierdoor degraderen naar
de derde klasse. Eenzelfde lot was
het derde elftal beschoren, dat een
1-0 nederlaag leed tegen H.H.Y.C. 4,
terwijl het vierde een 5-2 over-
winning boekte tegen Strawberries 5.
Het tweede dameselftal tenslotte
verloor haar laatste wedstrijd met
2-0 van D.E.M. 2.

Het programma voor a.s. Zondag:
Heren: H.B.S. 6-Z.H.C. 4
Jongens: Z.H.C. a-B.M.H.C. c.

K.J.C. Zandvoort
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zand-

voorl zijn maandelijkse kampioen-
schap voor de maand Maart., l werd
A. Otlho met 1813G. 2 J. Paap 18136.
3 J. Kol Jr. 18070. 4 E. Keur 17990.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KE8K
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. (4e Lijdenszondag).
10 en 17 uur: Ds. A.C. de Jong

van Grand Rapids.

HERVORMDE KERK.
Zondag 28'Maart (4e Lijdenszondag)

9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. Mej.A.
H. Janssen.
10.30 uur: Ds. R.H. Oldeman. Be-
vestiging van Kerkeraadsleden.
Medewerking Kerkkoor.
7 uur: Ds. C. de Ru.

NED. PROTESTANTEN HOND
Afd. Zandvoort - Brugstraaï 16
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. J. Heidinga van Haarlem.

Viering Heilig Avondmaal.
7 uur: Jeugddienst.
Ds. S.M.A. Daalder van Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in „Ons Huis". Spr. Dr. P. Berron
uit Straatsburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen, om 7-8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen om 7 en

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Zendingsbijeenkomst
Op Dinsdag 30 Maart a.s. hoopt

in de samenkomst van de Ned. Chr.
Gemeenschapsbond in „Ons Huis"
om 8 uur te spreken Dr. P. Berron
uit Straatsburg.

Dr. Berron is de Zendingsdirector
van Action Chrétienne en Oriënt,
waarvan de Stichting Morgenland-
zending in Nederland een afdeling
is. De spreker stamt uit een oude
predikantenfamilie uit de Elzas en
heeft in het jaar 1922, nadat hij in
de jaren 1915-1918 getuige was ge-
weest van de grote vervolgingen
van het Armeense volk een begin
gemaakt met een grootscheepse
hulpactie, die tenslotte is uitge-
groeid tot een Evangelisatie-arbeid
onder Oosterse Christenen en zen-
dingsarbeid onder Mohammedanen.
Dr. Berron kent het nabije Oosten
door en door en zal zeker belang-
wekkende inlichtingen over de hui-
dige situatie en de problemen van
de arbeid, die daarginds wordt ge-
daan, geven.

Het zendingsterrein der Morgen-
landzending is Syrië en Mesopota-
mië. Het Zendingswerk is inter-
kerkelijk en internationaal.

Belangstellenden worden hartelijk
uitgenodigd tot het bijwonen van
deze bijeenkomst.

F.I.M. congresleden
naar Zandvoort

Het jaarlijkse congres van de
„Federation International Motor-
clystes", de „F.I.M." te Parijs, zal
ter gelegenheid van het gouden
jubileumjaar van de Kon. Nederl.
Motorsportvereniging, zoals bekend,
dit jaar in Den Haag worden ge-
houden. Naar wij vernemen, ligt

•het in de bedoeling <Js deelnemers
aan dit congres op 6 Mei a.s. een
trip naar Zandvoort te laten maken,
waar het gezelschap de gast zal zijn
van stichting „Touring Zandvoort".

Spoedveiling
Wegens emigratie zal in opdracht
van principaal geveild worden, de

aanwezige inboedel in perceel
ZANDVOORTSELAAN No. 7

(bovenhuis) op Z .ATËRDAG-
27 Maart a.s. 's morgens n uur, w.o.
modern gasfornuis met oven, huis-
kamer-ameubl., ledikanten, bedden-
goed, huishoudelijke goederen, keu-
kengerei, autobanden en wat verder
is te bezichtigen in genoemd perceel.
Vóór de veiling te bezichtigen van
9-11 uur.
Veilingmeester

P.Waterdrinker
TELEF. 2164

TAXI?
P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

Telef. 2560
en

2214
Speciale tarieven trovwrijden

en lange afstanden. i

E. BOS & Zemen
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
Binnenw. 156, Tel.39872 Heemstede.

Wij hebben deze week weer de
echte harde, schoongemaakte Bre-
dase spruitjes, heerlijk nog om te
eten, en nog echte, kant en klaar ge-
sncden groene kool. Verder schoon-
gemaakte uien en wortelen Onze
soepgroente is heerlijk! Wilt U nog
beste, sappige sinaasappelen, grape
fruit of citroenen? Wij zijn er nog
goed in gesorteerd. Ook in de lente-
groenten, zoals spinazie, andijvie,
bloemkool en sla. Voorts goed ge-
sorteerd in diepvriesgroenten, fruit
en alle soorten soepen, zoals toma-
len-, groente- en vermicellisoep.
Erwtensoep met kluif, Bami, Nasi
goreng, Boerenkool met worst. Alles
in een wip klaar. Deze week weer
de echte duinzandaardappelen van
Noordwijk. U bestelt of U belt 2112
en U hebt hel zó thuis.
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Bezoekt onze stand: „Tuinbenodigdheden en tuinmeubilair" op de grote voorjaars-show „ZATOHAKU" in
Hotel Bouwes op 30-31 Maart en 1 April. Wij tonen U op dit gebied het allernieuwste!

Advertentietarief losse
advartentïes per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kölombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4 13ct. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract beïangr. kort.

WONINGRUIL. Aangeb. te
Zandvoort: Een. vrij bov.
huis, bev. 4 kam., badk.,
keuken, waranda en grote
zolder. Huur ƒ6,50 p. week.
Gevr.: Een vrij huis of
benedenhuis met garage of
schuur. Br. no. 43-423 bur.
v.d. blad.
WONINGRUIL. Aangeb.:
bovenhuis, Oranjestraat.
Gevr.: Vrij huis, minimum
4 kamers. Br. no. 43-424,
bureau van dit blad.
Nette WERKSTER GEVR.
Twee halve dagen p. week.
Aanmelden 's avonds.
Burg. Engelbertsstraat 18.
Nette WERKSTER GEVR.
Mevr. Sissingh, Brederode-
straat 172.
NETTE VERKOOPSTER
GEVRAAGD. Goed salaris
en vooruitzichten. Bata,
Haltestraat 11.
WINKELJUFFROUW ge-
vraagd. Boekhandel Esvé,
Grote Krocht 17.
GRATIS AF TE HALEN:
Schattig jong KATERTJE
(8 weken oud). Marnixstr.2.

TE KOOP: Een pracht
bont van vier Skungs. Elec.
kookplaat (Inventum); 2
staande schemerlampen;
pottenrek, rooktafel.
Haarlemmerstraat 64.
TE KOOP: HERENFIETS.
(hoog model). Prijs ƒ50,—.
Zandvoortselaan 135.
GEVRAAGD voor vast of
tijdelijk in R.K. gezin, ver-
trouwde HUISH. HULP
voor enkele ochtenden en/
of middagen per week.
Werkster aanwezig. Haar-
lemmerstraat 78.
LOOPJONGEN gevraagd.
Banketbakkerij RINKEL,
Raadhuïsplein. Loon ƒ25,-
per week.
WERKSTER GEVRAAGD
voor l dag per week. Aan-
melding: Bata, Haltestr. 11.

BOEKENWBEK
Gedurende de boekenweek
van 27 Maart tot 5 April:
bij aankoop van Nederl.
boeken voor tenminste
f4.50 GRATIS het boekje
„Goed geboekt". Boekh.
van Petegem, Kerkstr. 28.

A. Abbenes
Behangerij
Stoffeert) e r ij

v. Ostadestraat 22

Café Oomstee
ledere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Verhuisd:
(27 Maart '54):

F. M. van Deursen
van Zandv.laan 141, naar

Kennemerweg 8
TELEFOON BLIJFT 2808.

Modehuis Bakels
Sinds 1874

Grote sortering:
BLOUSES SHAWLS,
JUMPERS, DEUX PIèCES
en JAPONNEN
in wol en poplin
van BLEYLE.

nieuwe Vetrlx-
voorjaarscollectle—een
aaneenschakeling van
chique en elegante mo-
dellen — zal ook U fae-
koren. Mogen wij zo ook
U eenstonen?

Staatsloterij
V.a. Maandag a.s. 29"Maart

Loten verkrijgbaar
bij: W.C.Wiegand-Seernann
Brederodestr. 24, Tel. 2283.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.W.O.V.

Parfumerie Hildering
presenleerl op de ZATOHAKU in Hotel
BOUWES op 30-31 Maart en l April a.s.
een demonstratie van de bekende

THREE FLOWERS
schoonheidsproducten van

RICHARD HUDNUT
NEW YORK PARIS

De bekende schoonheidsspecialiste Mevrouw
DE HOOP, geeft demonstratie en gratis per-
soonljjke huid-analyse.

ledere 50e bezoeker ontvangt
gratis een tube Three Flower Crème

Deze schoonheidslijn valt in de populaire prijs-
klasse, zodat iedere vrouw in Zandvoort nu nóg
aantrekkelijker kan worden, als zij al reeds is!

Want, onthoudt één ding,
voor deskundige schoonheidsvoorlichting:

Parfumerie Hildering

Het nieuwe

ADRESBOEK
2ANOVOORT

(samengesteld uit officiële gegevens)

is é. f 2,5O verkrijgbaar
bij de Zandvoortse boekhandelaren

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 26 t.m. Maandag 29 Maart, 8 uur
GARY COOPER - BARRY JOKES
ROBERTA HAYNES in:

Avontuur in de Zuidzee
Gary Cooper, de held van „High Moon"
thans in een opwindend South Pacific
drama! Geheel in Technicolor opgenomen
in de Stille Zuidzee. Toegang 18 jaar.

Vanaf Dinsdag 30 Maart t.m. Donderdag l April
8 uur

ANG-ELICA HAUFF - ALEXANDER CARLOS
AMERICA CABRAL en CARMEN BROWN

in de uitzonderlijk spannende film:

Verboden jungle
Gefascineerd ondergaat rnen de duizend
en een dreigingen, die de jungle oproept
door dier en mens! Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 28 Maart 2.30 uur
Speciale Familie-matinee

Wij presenteren U wederom de Koningen
van de lach: STAN LAUREL en OLIVER
HARDY:

L & H. als pechvogels
Een uitbundig, vrolijk programma!

Toegang alle leeftijden.

Wendt U tot

&

Ondergetekende deelt haar geachte clientèle
hierbij mede, dat zij haar zaak
Sigarenmagazijn De Viersprong

C. J. BAKKER,
per l April heeft overgedaan
aan Mevrouw T. LADENE.

Zij dankt voor het genoten vertrouwen en be-
veelt haar opvolgster beleefd in Uw gunst aan.

C. J. BAKKER.

In aansluiting op bovenstaande, hoopt onder-
getekende door levering van prima kwaliteit
en goede service, de zaak op dezelfde voet en
met hetzelfde vertrouwen te mogen voortzetten.

Sigarenmagazijn De Viersprong
GROTE KROCHT 25.
Beleefd aanbevelend, T. LADENE.

De „ZATOHAKU" ging niet door,
Als „'t VOSJE" niet mee deed!

Weer een zeldzame expositie.

^

Hebt U reisplannen?
per SCHIP of per VLIEGTUIG?

(Passage-Agenten sinds 1868)
Kruisstraat 43 te Haarlem, Tel. 20679-20680

Hoofd-Agenten
Koninklijke Rotterdamschè Lloyd N.V.,

Cunard Line, Oriënt Line etc.

Officieel Boekingskantoor
K.L.M., Holland-Amerika Lijn, Holland-

Afrika Lijn, Holland-Australië Lijn etc.

Officieel Emigranten-boekingskantoor voor
Australië, Nw. Zeeland, Zuid-Afrika, Canada,
Ver. Staten, Zuid-Amerika, Rhodesia etc.

Ook wij hebben
een stand op de voorjaarsshow

ZATOHAKU
Wat wij U tonen zal een verrassing zijn
voor iedereen.

H. Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

GROTE KROCHT 5-7 TELEF. 2974

De mauwe Medische Winkler Prins
en de nieuwe

Medische ?£SLsch Encyclopaedie
zijn beiden ter inzage in

Boekhandel V. J. van Petegem
KERKSTRAAT 28 - TELEFOON 2793

HET ADRES
voor hel OPHALEN van LADDERS is en bl i j f t

Waar Uw kousen van top tol leen worden
gerepareerd, gewassen en gevormd.
Waar U desgewenst kunt wachten op
SPOEDREPARATIES.
Tevens geven wij 10"/o KORTING.

Alleen: HALTESTRAAT 11

Bezoekt onze stand
in HOTEL BOUWES

Radio
Televisie

J. K. FEEltiSTRA
HALTESTRAAT 57 - TELEFOON 2065

Ook deze week
handhaaft SLAGER BURGER zijn bijzondere

Kalfsviees-reclame
KALFSLAPPEN ...... J 1,38 500 gr.
KALFSFJRICANDEAU /1,88 500 gr.
KLEINE CARBONADE ./ 0,88 500 gr.
Kalfsvleesbeentjes ____ 15 et. 500 gr.

WEEKEND-RECLAME: l
100 gr. Ham en 100 gr. gek. Worst ^

Bezoekt onze stand op de ZATOHAKU

Gebrs. BURGER's SL&GERiJER!
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Een moderne jumper
(maat 40-42) voor ƒ4,35, haalt U uit één
bol NEVEDA Afternoon wol a 150 gram.
Voor een vlotte jumper uit N E V E D A
SIRENE wol, is er een keuze uil meer dan
80 tinten, 100 gram a ƒ2,75.
Maakt tevens gebruik van onze GRATIS
BREIPATRONEN voor Uw jumper'.

Bakels Uw Modehuis
KERKSTRAAT 29-31 - TELEF. 2513

Op de winkeliersbeurs

komt Confectiemagazijn „DE WAAG"
met de nieuwste modellen japonnen
in verschillende prijsklassen.

Enige mannequins
zullen U de nieuwste snufjes tonen

Tijdens de verbouwing gaan wij door
met de verkoop.

' Ingang Ie deur Diaconiehuisstraat.

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 4O - Telef. 2O87

Nederlandse Protestanten Bond
Afd. Zandvoort, Brugstraat 15.

Jeugddiensf
2ondag28 Maart 's avonds 7 uur
Spreker: Ds. S. M. A. DAALDER

van Haarlem.

Natuurlijk doen wij mee,
Met acties in Zandvoort aan de zee!
Bezoekt „ZATOHAKU", U zult daar vinden,
De Fa. Nooy, met artikelen om U over

(op te winden.
Drie avonden slaan wij daar,

(heus het is de moeite waard,
De start begint a.s. Dinsdagavond 30 Maart.
Ons devies, U wel bekend:

tol ziens in Hotel Bouwes, in onze sland!
(Zie onze vaste expositie, ingang Hotel Bouwes,

specialiteit bad- en strandkleding).

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TEL. 2323. Ziel onze etalage!

De enigst erkende bromfietshandel in Zandvoort!
Thans agentschappen U N I O N met J.L.O. motor en RANGER
bromüelsen. Snel, solide, sierlijk, sterk!
Agentschap Ralleigh en Union rijwielen. Ziel onze etalage!

de rcslant-van een Manlelconfectiefabrick worden door ons
voorraden verkocht tegen abnormaal lage prijzen.
TOPPERS, v]c4 model, waarde ƒ40,— voor
MANTELS. Pimia wol, waarde ,/'G5,— voor
MANTELCOSTUUMS, ™iver wolgabardine,

waarde ./'115,— voor

Tevens een grote collectie ROKKEN,
cns eigen fabrikaat en dus stukken goedkoper.

WOLLEN ROKJES vana£ ,/7,95 RIMPELROKKEN vanal /3.93

f 19,75
f39,75

f 69,50

Hogeweg 72, Telef. 20G8
v.h. v.Baerlestr., A'dam
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactcmcnt.
Zonder machine on zon-
der elcctra, ook model-
Ion 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Pcrma-
nent, compleet f G,—.

JANSEN EN PIETERSE
P. Hebben jullie óók dat geboorte-

kaartje van Zatohaku ontvangen
Jansen ?

J. Nou zeg. Mijn vrouw zei: „Dit
geboortekaartje kost ons nu einde-
lijk eens geen geld voor druiven o£
een fles Malagawijn van Hamers
uil de Kostverlorenstraat no. 34 u
.13.75 per fles, voor'de moeder van
de baby.

P. En ik dacht: Daar moet op ge-
drcnken worden, zoete lieve Ger-
ritje, zoete lieve meid!

J. Och man, dat liedje gaal over
Den Bosch, maar op dat kaartje
staat, dal we naar hotel Bouwes
moeten.

P. En natuurlijk gaan we daar
naar toe, want er zal héél wat te
zien zijn. Het is alleen maar jam-
mer, dat het uitsluitend 's avonds
is.

J. Hoe dat zo, Pictcrse?
P. Wel, ik heb de leg-penning ge-

zien, die Hamert, van de fa. Rijn-
bende heeft gekregen. Daar staat
cp: Rrjnbende heil de klok en die
klok staat op 5 uur , dat wil dus
zeggen, dat ccn borreluurtje met
Rijnbende's Prima Oude Jenever in
hotel Bouwes op dat uur best zou
slagen, iTKiar de stand van Hamers
paal pas om 8 uur open, dus daar
zitten we lekker naast.

J. O, m.iar geloof maar gerust,
met ccn merk, dat al méér dun 160
iaar beslaat, kuil jo óók 's avonds
gerust aanvangen, dal smaakt im-
mci's altijd en wat Rijnbende nog
méér verkoopt, daarover zal ik
maar niet smoezen. Maar jou kan ik
aanraden, behalve de oude Jenever
van j 8.15 per hele eni ./'4.2U per 1/2
fles. moet je óók die vierkante liter-
flts White Label Jonge Genever
eens proberen, dal is werkelijk iets
bijzonders, en als je je vrouw wcr-
kelijk wilt tractoren, neem dan
eens Rijnbende's Nieuw Rood, dat is
de zimcr in haar glas.

P. Je kunt hel weer mooi ver-
tellen Jansen, maar weel je. wal ik
duc, ik zal Hamers daarover eens
luudplcgcn in zijn sland op de Za-
lohaku. Tol ziens Jansen, Dinsdag-
nvond, dan komen mijn vrouw en ik
jullie halen voor de officiële opc-
niiig van deze grote Zandvoorlse
voorjaars-show. (Adv.)

Wees verstandig, stel liet niet uit.
Neem nog vandaag dit wijs besluit:
Prijs stel ik op drommels goede waar,
Dus /coup ik bij DROMMEL

sigaret en sigaar!
Sigaren m agazi j nDROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.



SHOW MUZIEK

(Zandvoort toont haar kunnen)

Een tentoonstelling zoals Zandvoort nog nooit gekend heeft, opent haar poorten
DINSDAG 30 M A A R T n.m. 8 UUR in alle zalen van HOTEL BOUWES.

Mr. H. M. van Fenema, burgemeester
van Zandvoort, verklaarde zich bereid

deze unieke

V O O R J A A R S - S H O W
georganiseerd door de Zandvoortse
winkeliers, officieel te openen op Dins-

dag 3O Maart n.m. 8 uur.

*" •,»--•"••*"- tiit^"***™**"--'&

GEOPEND:
DINSDAG 3O, WOENSDAG 31 Maart

en DONDERDAG 1 April
des avonds van 8-11 uur.

MODESHOW
Demonstratie van de fabricatie van

Plastic artikelen en vele andere
attracties worden geboden.

Foto: Bakels

Tijdens de tentoonsfellings-uren consumpties tegen gereduceerde prijzen!

„SWEET MUSIC" brengt stemming en sfeer. GRATIS TOEGANG

CADEAUX
De bezoekers wachten vele verrassingen. O.a. ontvangt elke 25ste bezoeker een geschenk, beschikbaar
gesteld door de standhouders, en elke 500ste een buitengewoon fraai BLOEMBOLLEN-PAKKET.

Een bezoek aan deze grote voorjaars-show moogt U niet missen!
ATTRACTIES

U kunt geld verdienen —
door onze stand op ZATOHAKU te bezoeken!

Wij bieden U een keuze uit de drie courante hooggradige typen PORT- en
SHERRYWIJNEN van het bekende Import-huis THE C O N T I N E N T A L
B O D E G A C O M P A N Y te Amsterdam, t.w.

Sherry No. 1 Pale Dry . . . f 6,15 p. fl.
Witte Port No. 17 Venus . . f 6,15 p. fl.
Rode Port No. 12 Alto Douro f 5,95 p. fl.

Bij bestelling op de TENTOONSTELLING geven wij U ter kennismaking met
de wijnen van bovengenoemd Huis, bij aankoop van 3 (drie) flessen, ook gesor-
teerd een reductie van f 0,50 per fles.

Wij hebben de primeur voor Zandvoort om U de zojuist uitgekomen

Oude Genever van de Fa. Chrispijn
(Dochter-onderneming van de Erven Lucas Bols) te tonen. De zeldzaam lage
prijs is f 7,45 per liter.

En als klap op de vuurpij l kunt U kennismaken met het steeds meer gevraagde
APERITIF uit de vanouds bekende distilleerden] van de Fa. Hoppe te Amsterdam:

ED CAP a f 5,45 p. fles
a f 2,80 p. r- fles

Al het boven aangebodene kunt U in BESCHEIDEN mate bij onze stand
proeven. Pak dus nu Uw voordeel: EERST KEUREN, DAN KOPEN!

Elke tOOste bezoeker van Z A T O H A K U ontvangt aan onze stand
een fles van onze 1e soort LIMONADESIROOP CADEAU.

SLIJTERIJ BROKMEIER
Engros - Detail

HALTESTRAAT 50 - TELEFOON 20O2

NEVEDA SHOW
van moderne HANDGEBREIDE kleding,
wordt U aangeboden in HOTEL BOUWES

door

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a - Telefoon 2099

AFTERNOON is de mooie kantwol, opgemaakt
in 150 grams kluwen, voldoende voor het maken
van een jumper (maat 42), volgens onze patro-
nen. Voor ƒ4,35 een modern kledingstuk.

EEN DING IS ZEKER: NEVEDA Sirene wol,
in 86 kleuren leverbaar, geett pracht resultaten.

Per 100 gram ƒ2,75.

FONTANA de 3 dr. fijn uitgesponnen wol.
150 a 200 gram is voldoende voor een moderne
jumper. 50 gr. bollen slechts ƒ1,40.

Bij aankoop van onze wol breipatronen gratis!

KEMP's
Fruit- en Delicatessenhandel

Kerkstraat 35 - Telefoon 2452

Een bezoek aan onze stand
op de ZATOHAKU

moogt U beslist niet missen!
Wij brengen U een unieke expositie van fijn
fruit en uitgezochte delicatessen!
Bovendien een schitterende collectie HERO-arti-
kelen in grote verscheidenheid. Gratis proeven!

Wij zullen U ervan overtuigen:
Kemp's Fruit- en Delicatessenhandel

is
de Speciaalzaak

in Zandvoort!

Dat vindt U nergens
IN ZANDVOORT!

NYLONKOUS, 14 den. 60 gauge, met ladder-
vanger in boord en teen, gegarandeerd Ie keus

anders ƒ4,90, NU .. 3.85
DE BLACK OUT LINE, 15 den. 60 gauge,
First Quality, anders ƒ5,90 NU 3.95

Weest erbij, dit is ABSOLUUT TIJDELIJK!

~»DE KAMPIOEN'1
Fa. NCTTEN HALTESTRAAT 59

50 }a.ar=>

toonaangevend
in Zandvoort voor:

BROOD en GEBAK
LUNCH en DINER

Bezoekt onze Stand
op de tentoonstelling.

AGFACOLOR AVOND
op D I N S D A G 30 MAART, aanvang 8 UUR

in Restaurant „DE ROTONDE"
De Favaugeplein 21.

Kaarten hiervoor beperkt verkrijgbaar bij:

Ciné-Foto Bakels
KERKSTRAAT 31 - TELEFOON 2513

Vakmanschap
en service!

Tonen wij U op de ZATOHAKU I

Brossois Schoenhandel
Grote Krocht

Voor mooie bloemen
Bloemenmagazijn O. V3.U6T
KERKSTRAAT 38 - TELEFOON 211E

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.
KERKSTRAAT 26 - TELEF. Ï793
VERZORQT AU UW DRUKWERK
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Spaar ons
! voor een grïtfabriek
i Het klonk zo simpel, tijdens

de rondvraag in de laatste raads-
} vergadering toen de hr. Weber vroeg

o} het waar was, dat op het stati-
ons-em.placem.ent voor goederen-
vervoer, bij het vuillaadstation een
gritfabriek zou komen. De voorzit-

i ter antwoordde, dat deze zaak
j -voo-raf nader door het gemeente-
* bestuur zal worden onderzocht.
[ Velen, onzer zullen niet precies
. -weten, wat zo'n gritfabriek eigenlijk
i\ precies is. Welnu, daar worden zee-
^ schelpen vermalen en verpulverd
i tot zgn. „grif ,dat gebruikt wordt

voor wegenbouw en aan kippen
wordt gevoerd om kalk-afzetting
te bevorderen.

Nóg minder zullen de meesten
onzer weten, wat zulk een fabriek
betekent en welke gevolgen dit
heeft voor de omwonenden. Daar~
om hebben wij één dezer dagen
eens een bezoek gebracht aan twee
van dergelijke fabrieken in ons land
en we kunnen V zeggen: onze in-
drukken waren ontstellend! Het is
onze vaste overtuiginff, dat de
vestiging van een dergelijk, bedrijf
in ons dorpscentrum een uitermate
funeste invloed zou uitoefenen op
de ontwikkeling van de badplaats.

\ Luistert U maar eens even. Uit de
tien meter hoge schoorsteenpijp
stijgt permanent een lichtgrijze

^ -rooh- omhoog. Doch' in werkelijkheid
i -is dit geen rook, maar uiterst licht
l stof, dat bij het malen van de schel-
' pen als afvalproduct wordt afge-
j voerd. De gehele omgeving is be-
\ dekt met een laagje van dit stof,
i -nergens in de omgeving kan men
i een raam openhouden, maar óók
| desondanks dringt dit uiterst fijne
j stof dóór in de vertrekken. Men
; treft het zelfs aan in de brood-
! trommels, in laden en kasten en
* vér in de omtrek zien- bomen, hui-
' zen en weilanden eruit, alsof het
j licht gesneeuwd heeft. De om-
) -wonenden zijn de wanhoop nabij,
\ en men moet dit gezien hebben, om

hun wanhoop te begrijpen. Wij
' hebben met velen van hen ge-

'. sproken, wij weten, dat men zeker
\ -niet overdrijft, zoiets is om rade-
, loos te worden. En dat nu midden
\ -in ons dorp? In een badplaats?
j Wij spraken gemeente-autoriteiten

in een plaats, waar een dergelijke
\ fabriek gevestigd is. Men wist niet,
i wat men hoorde, dat Zandvoort in
i het dorpscentrum een dergelijk iets

zou willen toestaan, men vond het
eenvoudig ongelofelijk! Als dit plan
dóór gaat, kan men de nieuwe Al-
'bert Plesmanschool wel afschrijven.

T Er kan geen raam meer open. Het
l station zal er uitzien als een groot

suikerbrood; omwonenden zullen
l niet meer kunnen verhuren en zo
j Vlug mogelijk willen verhuizen,
j parkeerplaatsen zullen geen auto

meer herbergen (de auto waar-mee
wij kwamen was na een half uur

i volkomcen wit gestoven). Het kan

ZATOHAKU

„WURF-PRAET"

WULLUM v. d. WURFF:
Laete :e mij 71011 vük tuk
gehad hebben met die ouwe

muntenveiling.

Zandvoort zette Dinsdagavond hei
voorseizoen in, dcor met één slat
de winterrust weg te vagen met de
opening van. de grote voorjaarsshow
der Zandvoortse winkeliers, in hote"
Bouwes, georganiseerd onder d«
naam „Zatohaku" (Zandvoort toonl
haar kunnen). En het moet gezegd
worden: men is in deze opzet vol-
komen geslaagd. Hier wordt geëx-
poseerd in een vorm, die bewonde-
ring en waardering verdient, op
een voorname "wijze, in alle opzich-
ten een badplaats waardig.

In de hall van het hotel werden
burgemeester en mevr. Van Fenema
ontvangen door het dochtertje van
de heer E.C.H. Nooij, één der initia-
tiefnemers, die op charmante wijze
in dichtvorm hen beiden welkom
heette en daarna mevr. v. Fenema
een fraai Biedermeier bouquet
overhandigde, een geste, die door
hen cp hoge prijs werd gesteld.

Namens de stichting ..Zandvoortse
middenstandsbelangen" heette daar-
na de heer Nooij de talrijke autori-
teiten welkom en bracht dank aan
allen, die aan de totstandkoming
van de expositie hadden medege-
werkt.

De heer C. Slegers. voorzitter der
commissie, zette hierna uiteen,
waarom de R.K. Middenstandsver.
„De Hanze" het initiatief tot deze
grote show nam, n.l. om te bewijzen
dat de Zandvoortse winkelier zeker
in staat is de concurrentie van de
stad te weerstaan. Dank bracht spr.
aan het gemeentebestuur, aan de
politie en aan eigenaar en exploi-
tant van hotel Bouwes voor de zéér
bijzondere medewerking bij de
voorbereiding verleend.

Het woord was hierna aan Zand-
voorts burgemeester, voor het uit-
spreken van zijn openingsrede. Mr.
H.M. van Fenema betoogde o.m., dat
wanneer men een evenement opzet,
men in de eerste plaats daarvoor
een naam moet bedenken. Een
rhythmisch en harmonisch ge-
vormde naam vergeet men echter
snel, hetgeen met „Zatohaku" zeker
niet het geval zal zijn, want deze
naam is hoekig, puntig en zelfs aan-
vechtbaar en biedt in de verklaring
bovendien vele mogelijkheden. De
burgemeester beluisterde erin, be-
halve „Zandvoort toont haar kun-
nen", tevens „Zat", hetgeen zou
kunnen slaan op de vele moeilijk-
heden, die het huidige leven juist
voor de middenstandsgroepen mede-
brengen. Bovendien bevat „Zato-
hrku" twee vreugdekreten, n.l. „O"
en „HA", voorts het woord „Hak",
dat betrekking zou kunnen hebben
op de defaitist en de aarzelende,
terwijl „U" het symbool is van
dienst aan de naaste, tevens sym-
bool van collegialiteit tussen de
winkeliers onderling. Het woerd
„Zatohaku" verraadt in zijn geheel
kracht en dat die er is, is het laat-
ste jaar wel gebleken. De Zand-
voortse winkelstand bewijst met
deze expositie te hebben begrepen,
dat Zandvoort niet alleen badplaats,
maar óók fprensenplaats is. „Gaarne
betuig ik mijn hulde, aan ,.de grote
vijf", die deze show organiseerden
en de beide middenstandsvereni-
gingen, die eraan medewerkten. Er
is maar één woord, waarmee ik deze
tentoonstelling zou willen openen,
dat is het goede Hollandse woord:
„Bravo!" aldus eindigde spreker.

Reeds direct na de opening was
er een enorme belangstelling. Da-
mes in het nieuwe Zandvoortse

costuum flankeerden de ingang, die
met een fraaie aanplanting van
bloeiende bollen was versierd; bin-
nen herinnerden leden van de
buurtvereniging „De Wurf" in hun
oud-Zandvoortse costuums aan het
Zandvoert van weleer.

De ruim 25 standhouders hadden
bijzonder veel werk van de hun
toegewezen standplaatsen gemaakt,
die alle uiterst smaakvol werden
ingericht. Er valt o.m. prachtige
banketbakkerskunst te bewonderen,
er was een uiterst verzorgde en
prima georganiseerde modeshow
van japonnen en mantels, een
prachtige collectie Delfts blauw en
zuiver tin, voorts tuinmeubelen,
textiel, wijnen en gedistilleerd, wol,
foto-artikelen, schoenen, fietsen,
stofzuigers, meubelen, woningstof-
fering, comestibles, fruit, zuivelpro-
ducten en dit alles opgediend op de
meest aantrekkelijke wijze, ja zelfs
een afdeling schoonheidsverzorgmg
ontbreekt er niet.

Vele attracties worden de bezoe-
kers geboden, prettige muziek zorgt
veer gezelligheid en sfeer en zo
werd deze voorjaarsshow een eve-
nement van uitzonderlijke betekenis
dat als volkomen geslaagd mag
worden aangemerkt en stellig in de
komende jaren — wellicht op nóg
groter schaal — cpnieuw het vóór-
seizoen zal inluiden en zo tot een
jaarlijks weerkerende traditie wor-
den zal. K.

Bazar
Gaarne vestigen wij even de aan-

dscht op de bazar, die volgende
week Donderdag, Vrijdag en Zater-
dag zal gehouden worden in. ,,Ons
Huis" ten bate van het trainings-
fonds voor „Zandvoortmeeuwen".
We mogen zeker al onze voetbal-
licfhebbers hiervoor nog even aan-
moedigen? We willen graag een
tweede klasser, maar zullen daar
zelf daadwerkelijk aan moeten mee-
helpen. Een goed gevuld trainings-
fcnds is daarvoor een eerste ver-
eiste! Daarom verzuime niemand,
deze bazar, die vele aantrekkelijk-
heden biedt, bij te wonen!

Opening ,,De Rotonde**

niet somber genoeg worden voor-
gesteld, want dit is erg, héél erg.
Wat moet dat met kinderhuis
„Groot Kijkduin", met hel vlakbij
gelegen particuliere sanatorium van
Mevrouw Wedman, met de Clara-
stichting, met ons strand, waar de
badgasten bij Oostenwind wit zul-
len stuiven? Nee, spaar ons alstu-
blieft voor zulk een gritfabriek,
óók op het Industrie-terrein, de
gevolgen zijn niet te overzien.

Wij horen, dat de bouwvergun-
nïng reeds werd verleend, er blijft
slechts over een beroep op de Hin-
derwet of een beroep van de raads-
lédcn bij de Kroon tot vernietiging
van dit besluit voor het verlenen
van een bouwvergunning. Dit arti-
keltje is alarmerend, hetgeen ook
de bedoeling is. Want wat er ook
gebeure, spaar ons alstublieft voor

fc een fabriek, die een moor-
dende invloed zou uitoefenen op
cnze badplaats in wederopbouw!

Slechts uiterst zelden is in Zand-
voort voor de officiële opening van
een bedrijf de belangstelling zó
groot geweest, als dit Vrijdagmid-
dag 26 Maart het geval was bij de
ingebruikneming van het nieuwe
café-restaurant „De Rotonde"'.

Be eigenaar van het gebouw, de
heer W. Kelder uit Bussum ver-
•welkomde de aanwezigen, onder
wie zich talrijke autoriteiten
bevonden uit de gemeente .Zand-
voort en uit het bedrijfsleven in
Zandvoert en uit andere plaatsen.
Speciaal noemde de heer Kelder
Burgemeester Mr. H.M. v. Fenema
en echtgenote, welke laatste een
fraaie bloemenhulde in ontvangst
mocht nemen.

Spreker wees erop, dat de voor-
bereiding tot de bouw véél voeten
in de aarde had gehad, doch ein-
delijk was het dan toch zover dat
de ,.holle kies", die op deze hoek
neg altijd aanwezig was. kon wor-
den gevuld. Dank bracht spreker
aan allen, die bij deze voorberei-
ding zozeer hadden medegewerkt.
Dank bracht spreker aan de directie
van de Amstelbrouwerij, aan archi-
tect A. Komter uit Amsterdam, die
méér dan een dozijn plannen
maakte; die door Ir. G. Friedhoff
met waar engelen-geduld steeds
cpnieuw werden goedgekeurd,
waarvoor hij ook laatstgenoemde
zijn hartelijke dank betuigde. De
exploitant, de heer L. E. E. Gallis,
werd hierna door spreker aan de
aanwezigen voorgesteld. De heer
Pijpers, van het aannemersbedrijf
Pijpers uit Bussum, die door ziekte
niet aanwezig kon zijn, werd door
spreker speciaal gehuldigd om diens
enorme prestatie, door in 7 weken
het bouwwerk glasdicht te maken,
waardoor tijdens de wintermaanden
kon worden doorgewerkt. Ook de
arbeiders betuigde spr. daarvoor
zijn oprechte dank. Zowel Mevr.
Komter, Mevr. Gallis als Mevr.
Pijpers, ontvingen van de heer
Kelder fraaie bloemen. Tenslotte
deelde deze nog mede. dat de
officiële opening in de beneden-
eetzaal door de burgemeester van
Zandvcort zou geschieden, waarna
het daarboven gelegen café-restau-
rant door het doorknippen van een
lint. door twee kleinkinderen van
de heer Gallis zou plaatshebben,
die daarvoor van hem ieder een
zilveren schaartje ontvingen. De
heer Gallis zelf ontving daarna een
fraaie zilveren sleutel van het ge-
bouw als symbolische overdracht.

Het woord was hierna aan Zand-
vocrts burgemeester, die er in zijn
openingsrede o.m. van gewaagde,
dat met een variant op het gezegde:
„De dijk is dicht", thans in Zand-
vcort zou kunnen worden gespro-
ken van: ,.De opening is gesloten",
want met café-restaurant „De Ro-
tcnde" werd de bouw van de
Strandweg voltooid. De bouw cr-
van kwam uitzonderlijk snel tot
stand. Spreker betuigt zijn speciale
hulde en waardering aan allen, die
hieraan medewerkten en maakt de
heer Gallis zijn compliment over
diens moed, om als exploitant te
willen optreden. In een geestige
speech sprak de burgemeester hier-

als 7jjn mening uit, dat dit
touwwerk, cp dit uitzonderlijk

fraaie punt zeker véél mensen zal
trekken. Mr. H. M. van Fenema
eindigde met erop te wijzen, dat
het Strandweg-object nu gereed is
en zijn belangstelling nu reeds
weer Noordwaarts is gericht, want
Zandvcort staat nog maar aan het
begin van de ontwikkeling naar
moderne badplaats. Na de heer Gal-
lis alle voorspoed en succes te
hebben gewenst, verklaarde spreker
café-restaurant „De Rotonde" voor
geopend.

Een der hoofdbestuursleden van
de „Horecaf" te Den Haag, de heer
Mannus, deelde mede. dat de heer
Meyer, de voorzitter, helaas verhin-
derd was, aanwezig te zijn. Het was
sprekers vaste overtuiging, dat de
heer Gallis, die bij de Hcrecaf be-
kend staat als één der beste bedrijfs
exploitanten, in de Rotonde zeker
zal slagen. „Moge Uw initiatief
brengen, wat Zandvoort van U
verwacht", eindigde spreker.

De heer L. J. Rinkel wenste geluk
met de opening als voorzitter van
de Zandvoortse Horeca-bedrijven
en de Zandvocrtse vereniging „Ons
belang". Op dit wellicht mooiste
punt van Zandvoort moest iets
goeds komen", zei spreker, „en er
kwam iets goeds".

Nadat een vriend van de heer
Gallis sympathieke woorden had
gesproken tot diens echtgenote,
sprak de chef de bureau, de heer H.
van der Velde, namens het perso-
neel en liet zijn gelukwensen ver-
gezeld gaan van het aanbieden van
een uitzonderlijk fraai opgemaakt
bloemstuk in de vorm van een
rotonde.

De aanwezigen hadden hierna
gelegenheid, het gebouw te bezich-
tigen, doch daarvan kwam weinig
terecht, aangezien door de grote
drukte het gedrang te groot was.

Zandvoort kreeg met de opening
van café-restaurant „De Rotonde"
een prachtige aanvulling van de
seizoen-bedrijven, die de Strand-
weg tot een fraai geheel maakte en
ongetwijfeld door haar bekoorlijke
en unieke ligging bij badgast en
inwoner zéér in trek zal komen. K.

VOORJAARSDAG
Wanneer de gouden voorjaarszon
ons plots komt overvallen,
dan komt er tinteling in 't bloed
en. vriendelijk zijn wij allen.

Wanneer 'n strakke blauwe lucht
zich aan de zee weerspiegelt,
en aan de lage duindoornstruik
een merel vrolijk wiegelt,

Dan, ja dan lijkt het lentedag
van binnen en van buiten,
de vreugde zoekt het mensenhart
tikt even aan de ruiten.'

Ria Draak-Groenveld.

Kookcursus
Evenals andere jaren organiseert

de commissie voor Huishoudelijke
en gezinsvoorlichting, aangemoedigd
door het succes van vorige jai'en,
weer een, kook-, bak- en braadcur-
sus in het gebouwtje aan de Tolweg
no. 10, speciaal met het oog op de
komende Paasdagen. Wij verwijzen
daarvoor naar de in dit nummer
voorkomende advertentie. Dames,
meldt U spoedig bij Mevr. Blaau-
boer. Haltestraal 42, want het zal
ook dit jaar weer stormlopen!

Haltestraatvereniging
De Haltestraatvereniging stelt zich
voor. ter gelegenheid van het ont-
stcken der nieuwe seizoen-verlich-
ling op 30 April (Koninginnedag),
des middags een gecostumcerde op-
tocht voor kinderen t.m. 13 jaar te
organiseren. Des avonds zal, na het
ontsteken van de verlichting, in
café „De Albatros" een gezellige
avond worden georganiseerd.

Wanneer landt
de eerste helicopter?

Over de prijsvraag, die wordt uit-
geschreven in verband met de lan-
ding van de eerste helicopter op
het Caravan-terrein cp Zaterdag 10
April, zijn door de commissie „Gou-
den jubileum gymnastiekvereniging
„O.S.S.", thans nadere bijzonder-
heden bekend gemaakt.

Binnenkort zal in Zandvoort door
de post huis aan huis een briefkaart
werden bezorgd, waarop men dit
tijdstip kan invullen. Bekend is
slechts dat de eerste machine tus-
sen 2 en 4 uur zal landen. Gevraagd
wordt het juiste tijdstip tevermel-
den, (uur, minuut, seconden). Als
tijdstip van de landing zal worden"
aangenomen het moment, dat de
wielen voer de eerste maal de
grond raken. Als tijdwaarnemers
zijn aangezocht de korpschef van
politie, de heer H. P. Huijsman, de
directeur van stichting „Touring
Zandvoort", de heer J. Th. Hugen-
holtz en een nog nader aan te wij-
zen lid van het bestuur van O.S.S.
De eerste prijs zal bestaan uit een
olieverfschilderij, vervaardigd door
de Herv. predikant te Zandvoort,
Ds. R.H. Oldeman; de tweede prijs
geeft recht op een rondvlucht voor
twee personen en de derde, vierde
en vijfde prijs op een rondvlucht
voor één persoon. Men kan zoveel
oplossingen inzenden, als men wil,
mits cp elke briefkaart 25 cent aan
postzegels wordt geplakt. De op-
Drengst van deze originele prijs-
vraag zal bestemd zijn voor het
materiaalfonds van de gymnastiek-
vereniging Oefening staalt spieren.

Tennisclub «Zandvoort»
Na de opening van de nieuwe ten-
nisbanen der tennisclub Zandvoort
op het terrein van de Kennemer
Golf- en Countryclub, Zaterdag 3
April cm 3 uur door burgemeester
Mr. H.M. van Ftnema, zal een ex-
hibltion worden gespeeld door de
dames Herreilers en Kruisinga en
de heren Nolten en Kramer, allen
behorende tot het eerste team van
de Amsterdamse hoofdklasser DDV.

De competitie-indeling ziet er als
volgt uit:
3e klasse West, o/d. 9: Zandvoort l,

Groen-Wit 5. Shell 3, D.H.B.S. 1.
4e klasse West, afd. 17: Zandvoort 2,

Bonald Duck 4, Mozaïek 4, VI.
Hollanders 3.

4e klasse West, afd. 15: Lucky
Strike 1; Zandvoort 3, H.L.T.C. 5,
Eindenhout 2.

s

Tragisch ongeval
De heer H. J. van Haastrecht,

wonende Swaluëstraat 6, fietste
Maandagmiddag de Kerkstraat o'p,
toen hij — boven in de straat ge-
komen, — vermoedelijk door te
grote inspanning, plotseling onwel
werd en van zijn fiets viel.

De direct ontboden arts kon
slechts de dood door hartvcrlam-
ming constateren. In de overledene
veiliest Zandvoert een bekend
figuur, die ook menigmaal tijdens
vergaderingen van de Zandvoortse
Handelsver, van zich deed spreken.

kan Jansen cp r'n sloffen een
gulden verdienen? Zie pag. 4.

STOFZUIGERS
Excelsior ƒ120,-; ƒ125,-; ./'130,-.
Ruton ƒ 135,- ƒ155,-. Hoover /85,-
ƒ195; /235. Een pracht sortering.

Vraagt onze gemakkelijke
betalingsvoorwaarden.

Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdamroer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974



ef romtc/i Sfeer - Gezelligheid
Zomer en winter geopend!

A. F. LEFEBER
en

A. J. THOMAS
hebben de eer U kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats
hebben, op Donderdag 22 April des
v.m. 9.30 uur ten raadhuize, waarna
kerkelijke inzegening in de Paro-
chiekerk St. Agatha om 10 uur.
30 Maart 1954.
Haarlem, Timorstraat 22.
Zandvoort, Koninginneweg 16.

Tijdelijk adres: Timorstraat 22.
Receptie 22 April

Ketel Keur, 3.30-4.30 uur.

Dankbetuiging
Niet in staat zijnde allen persoonlijk
dank te zeggen voer de talrijke en
overstelpende bewijzen van belang-
stelling, ondervonden bij mijn gou-
den jubileum als fotografe, betuig
ik langs deze weg mijn hartelijke
dank aan allen, die op enigerlei
wijze deze dag voor mij onver-
getelijk hebben gemaakt.

E. BAKELS.

Algemene kennisgeving
Heden is plotseling van ons
weggenomen, na een lang-
durige ongesteldheid, onze
lieve Man, Vader, Behuwd-
en Grootvader, Schoonzoon,
Broeder en Zwager

Gerard Heinrich
van der Eijken

in de ouderdom van 56 jaar.
Uit aller naam:
Mevr. S.C. van der Eijken-

Schweinsbergen.
ZANDVOORT, 29 Maart 1954.
Stationsstraat 11.
De teraardebestelling heeft
plaats gehad Vrijdag 2 April
1954, des n.m. te 3 uur op de
Algemene Begraafplaats te

Zandvoort.

Eerste iustrum-vïering
«Wjm Kildering»

Ter gelegenheid van de eerste
lustrum-viering van de toneelver.
./Wim Hildering", had de ere-presi-
dente, Mevr. Umm-Hildering, leden
en donateurs een lezing met film
aangeboden, welke Donderdagavond
in gebouw ..Zomerlust" plaats had.

Na door de voorzitter, de heer C.
Reurts te zijn ingeleid, sprak Mevr.
Umm-Hildering als volgt: „Bij het
eerste lustrum van de vereniging,
welke de naam draagt van mijn
overleden man, is het mij een be-
hcefte, U allen te zeggen, dat ik er
zéér trots op ben, dat vroegere
bestui en van de toneelverenigingen
„Cns Toneel" en „De Schakel" bij
hun fusie, ter nagedachtenis aan.
hem, die zo met hart en ziel het
amateur-toneel was toegewijd, zijn
naam en werk hebben willen doen
voortleven, door de nieuwe vereni-
ging naar hem te noemen. Als ere-
voorzitster bied ik U, in samenwer-
king met de A.V.R.O., deze extra
avond, ter ere van de eerste
lustrum-viering aan en spreek
gaarne de wens uit, dat de toneel-
vereniging „Wim Hildering" zich in
voldoende belangstelling mag blij-
ven verheugen en tot in lengte van
jaren mag blijven voortbestaan".

Het sympathieke optreden van de
ere-presidente werd met een har-
telijk applaus beloond, waarna de
A.V.R.O.-reporter, de heer Siebe
van der Zee, verhaalde van zijn
belevenissen tijdens zijn tocht van
Mei tot September j.l. met Anthonie
van Campen langs de Westkust van
Groenland. Hij deed dit op een
wijze, die van begin tot einde
uitermate boeide. Als extra-verras-
sing werd tenslotte nog de grote
A'V.R.O.-propagandafilm vertoond,
waarmede eveneens véél succes
werd geboekt.

Taxi bestellen?

BELLEN!!
SCIIROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden,
billijke prijzen.

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan alleen gebruik
te maken bij noodgevallen van
Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandag-
mareen 8 uur:

Zondag a.s.: Zr. Lien van Dijk,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

Kleurenfotografie
Be N.V. Anth, Bakels bood

Dinsdagavond in de benedenzaal
van café-restaurant „De Rotonde"
een leerrijke en ongemeen interes-
sante avond onder de titel: „Wat de
amateur-fotograaf met kleurenfoto-
grafie bereiken kan". Het was zeker
een goede gedachte, een enthousiast
amateur-beoefenaar van de kleu-
renfotografie te hebben aangezocht,
over dit onderwerp te spreken, n.l.
de heer H. du Méé uit Amsterdam,
die niet alleen een bijzonder knap
fotograaf bleek te zijn, maar óók
een prettig en onderhoudend rede-
naar, die cp geestige en interessante
wijze van zijn belevenissen in de
kleurenfotografie verhaalde en zijn
betoog illustreerde met buiten-
gewcon fraaie door hem vervaar-
digde kleurenlichtbeelden, vóór de
pauze opnamen uit Zwitserland en
leuke huiselijke tafereeltjes, na de
pauze unieke opnamen uit de
Rivièra. Het werd een hoogst leer-
zame avond, die door de talrijke
aanwezigen op hoge prijs werd ge-
steld.

Voor Uw

KLEURENFILMS
Ciné-Foto Bakels

Sinds 1874 Telef. 2513

Kinder-operette herleefde
Wcensdagavcnd herleefde in Zand-
voort de kinder-operette met een
buitengewoon goed verzorgde en
schattig over het voetlicht ge-
brachte opvoering van de bekende
kindercperette „Repelsteeltje".waar-
voor zéér grote belangstelling be-
stond.

Het was de grote verdienste van
de nieuwe onderwijzer aan de
Julianaschool aan de Brederode-
straat, de heer S. Rijper, die dit
herleven tot stand bracht tijdens
een ouderavond, die j.l. Woensdag
in gebouw „Zomerlust" werd ge-
houden. De heer Rijper heeft hier-
mede voortreffelijk werk verricht
en niet alleen de kinderen daardoor
méér aan zich gebonden, doch zich
tevens de dank verworven van de
ouders en andere belangstellenden,
die deze voortreffelijk, geslaagde
opvoering bijwoonden, die uit-
muntte door vaart en verzorging,
goede zang, prachtige belichting en
fraaie aankleding.

Het tafereel van de bloemen-
vlechtende kabouters werd het
hoogtepunt van de avond, daarnaast
dient het ongedwongen en vrije
spel van Ireentje Jansen als prinses
Willy v.d. Wekken als koningin,
lepe Brüne als prins, Fred Huijs-
man als molenaar en Henk de Pater
als hoofdkabouter met ere te wor-
den genoemd.

Deze welgeslaagde ouder-avond
werd geopend en gesloten door de
voorzitter van de oudercommissie,
Mr. A. F. Bulthuis, die dank bracht
aan de heer S. Rijper voor diens
onvermoeibare arbeid, waarna het
personeel van de school, de voor-
treffelijk begeleidende Mev. Steets-
kamp en Mevr. Rijper van de
jeugdige spelers geschenken, ont-
vingen voor de betoonde gastvrij-
heid tijdens de repetities.
' Het is te hopen, dat de heer Rij-

per dit zo mooi begonnen werk zal
voortzetten. Het zal stellig in brede
kring belangstelling gaan trekken.

Voor vlijtige handen
in schoonmaakgetij: Hamea-Geïei

NIEUW!

AGFA CLACK
een 6x9 camera
met ingebouwde zoeker

voor f 25,00
SINDS 1&7£ KERKSTRA

V.A.R.A. afd. Zandvoort
De afd. Zandvoort van, de V.A.R.A.
hield in „Ons gebouw" in. de Brug-
straat een jaarvergadering. Uit het
verslag van de secretaris bleek, dat
het ledenaantal van 569 tot 600
gestegen was. De heren A. Mole-
naar, voorzitter en L. Citroen, wer-
den herkozen. Het bestuur werd
met twee leden uitgebreid. Hiervoor
werden gekozen de dames M. C.
Scholten-Bouman en M. v.d. Mije-
v.d. Moren. De heren C. Paap en
P.W. Zegerman werden in de kas-
commissie benoemd.

Toneelver. «De Phoenix»
De toneelvereniging „De Phoenix"
heeft in studie genomen het toneel-
spel „De gevaarlijke bocht" van J.
B. Priestly, waarmede men het
toneelseizoen '53-'54 zal besluiten.
De opvoering zal op 8 Mei in ge-
bouw „Zomerlust" plaats hebben.

„Phoenix" heeft zich hiervoor de
medewerking verzekerd van een
berceps-regisseuse, n.l. Mevr. Ob-
dam uit Haarlem.

Heropening

ZANDVOORT

2 APZ/i, 18 UUK
*

Dagelijks:

met zijn Weens orkest

en
Internationaal Cabaret-prpgramma.

*
Tevens iedere Zondagmiddag: THe DANSANT.

*

Over een paar weken is hei Pasen!
Dan is het weer tijd voor een

nieuw costuum of
sport-combinatie
TROPICAL COSTUUMS
in de moderne tinten ƒ108,—
SPORTCOLBERTS, vlotte modellen,

van ƒ29,- tot ƒ56-
PANTALONS, grote keuze, van ƒ17,- tot ƒ37,-
MANTELCOSTUUMS, zuiver kamgaren ƒ95,-
Originele GABARDINE JASSEN ƒ95,-

KLEDING-
BEDRIJF

Kerkstraat 2O - Telef. 3136

VRIJDAG en ZATERDAG

Geweldige Reclame
bij

Slagerij LA VBANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

Bij elke 500 gr. RUNDVLEES: 250 gr. RAUW
RUNDVET van 50 voor 25 CENT of een pakje
eigen gesmolten VET van 60 voor 30 CENT

l Kg. ROSBEAF van ƒ2,25 p. 500 gr. NU ƒ4,-
MAGERE LAPPEN en RIBLAPPEN

f 1,38 p. 500 gram, p. kg. f3,75.
500 gr. GEHAKT met 250 gr. RAUW RUNDVET

TEZAMEN ƒ1,70.

Te koop aangeboden:
te bouwen

GARAGE-BOXEN
bij do Wilhelminaweg, ing. Juliana van
Stolbergweg. Hypotheek aanw. Te bevr. bij
H. VERMAAT, Gr. Krocht 35, telef. 2784.

.a • •

Laat nu Uw schoenen REPAREREN met

HET bekende ZOCLMATERIAAL.
5x sterker dan leer en goedkoper!
KINDERZCLEN v.a f 1,95
DAMESZOLEN v.a 'f 2,75
HERENZOLEN ƒ3,50

Ter kennismaking ontvangt U van 26-3 tot 2-4
1 0% KORTING

HET ADRES voer SCHOENEN- en KOUSEN-
REPARATIE is en blijft:

HALTESTRAAT 11.

Wij willen niet de goedkoopste slager zijn,

Toch vallen onze prijzen mee, bijvoorbeeld:
500 gr.

Kalfslappen ƒ1,38
Kalfsfricandeau ƒ1,88
Varkenslappen ƒ1,98
Varkensfricand. ƒ2,10

500 gr.
Varkensfilet ƒ2,25
Heerlijke Doorr.
R. Lappen ƒ1,65
Reclame: Kalfsvlees-
beentjes 15 et. 500 gr.

(69ctWEEKEND-RECLAME:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Saks

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Commissie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting

PASEN
Kookdemonsfraiie

PAASBROOD - PAASTAART - PAASMENU
In samenwerking met Gemeentelijk Gasbedrijf
op DINSDAGAVOND 6 April, T O L W E G 10.

Aanvang S uur. Entree 25 et.

Heeft U al de

geprobeerd??
verkrijgbaar in de ^meest gesorteerde
zaak van Zandvoort!

AFTERNCON is de mooie kantwol, opgemaakt
in 150 grams kluwen, voldoende voor het maken
van een J U M P E R (maat 42), volgens onze
patronen. Voor ƒ4,35 een modern kledingstuk.
EEN DING IS ZEKER: NEVEDA SIRENE wol,
in 86 kleuren leverbaar, geeft pracht resultaten.

Per 100 gram ƒ2,75.
FONTANA de 3 dr. fijn uitgesponnen wol.
150 a 200 gram is voldoende voor een moderne
jumper. 50 gr. bollen slechts ƒ1,40
Bij aankoop van onze wol breipatronen gratis!

DE WOLBAAL
Haltestraat 12 - Telef. 2099

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KEEK l
Julianaweg, hoek Emmaweg. i

Zondag a.s. (5e Lijdenszondag):
10 uur: Ds. A. de Ruiter.
17 uur: Ds. E. Zijlstra te Aerdenh.

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s. (5de Lijdenszondag)
9.30 uur: Jeugdkapel. Spr. de heer •
H. Vis.
10.30 uur: Ds R. H. Oldeman,

Bediening H. Doop.
7 uur: Dr. F. R. A. Henkels, predt.
te Heemstede, Jeugddienst.
NED. PROTESTANTEN BONJ>
Afd. Zandvoort - Brugstraat IS
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Prof. Dr. T. Jansma van Leiden.

NED. CHR, GEMEENSCHAPSBGND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in „Ons Huis". Spr. de heer Joh. H.
van Oostveen, evangelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 7-8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen om 7 en

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Vriendelijk verzoek
Teneinde moeilijkheden in onze

administratie te voorkomen, wordt
vriendelijk verzocht betalingen voor
abonnementsgeld uitsluitend te vol-
dcen aan ons administratieadres
Zeestraat 57 rd. of per giro of bank.

Kelicopter-dienstregeling
De helicopter-dienstregeling voor

de voorjaarsverbinding Brussel-
Rotlerd_am-Lisse-Haarlem-Zand-
voort, is thans bekend gemaakt en
in diverse folders opgenomen. Kort
samengevat luidt de voorjaars-
dienstregeling als volgt:

Van 10 April tot' en met 28 April
zal per dag een keer de route
Rctterdam-Lisse-Haarlem worden
gevlogen en van 29 April tot en met
15 Mei de route Rctterdam-Lisse-
Zandvoort.

Cp 10, 11, 17, 18, 19 (2de Paasdag),
24, 25 April, l, 2, 8, 9, 15 en, 16 Mei

%(dus Zatei dagen en Zondagen) mag
de route Brussel-Rotterdam-Lisse-
Haarlem-Zandvoort gevlogen wor-
den. Terwijl passagiers bezoeken
brengen aan de Keukenhof, Haar-
lem en Zandvccrt blijft de helicop-
ter op de landingsplaatsen. Tijdens
het oponthoud mogen rondvluchten
boven deze plaatsen worden ge-
maakt In de vergunning, is bepaald
dat het landen en opstijgen slechts
mag geschieden bij goed zicht en
dat de terreinen moeten voldoen
aan bepaalde voorwaarden ten aan-
zien van de veiligheid; voor de
vluchten zijn veiligheidsvoorschrif-
ten gegeven.

De toestellen, die op Zaterdagen
en Zondagen aankomen, zullen tus-
sen een en drie uur des middags in
Haarlem (weiland bij Wagenweg en
Emauslaan) blijven, voor het maken
van rondvluchten. Daarna vertrek-
ken zij naar Zandvoort voor het
maken van rondvluchten. De prijs
bedraagt ƒ12,- voor een rondvlucht.

De helicopter, die op werkdagen
van Rotterdam naar Haarlem (van
10 tot en met 28 April) en naar
Zandvoort (29 April tot en met 15
Mei) vliegt, stijgt des middags om
1.38 uur in Rotterdam op. Het toe-
stel landt om 2.09 uur te Haarlem
(later zelfde tijd in Zandvoort) en
keert drie minuten later (2.12 uur)
naar Rotterdam terug,

Chr. besturenbond
De Chr. Besturenbond te Zand-

voort hield in „Ons Huis" een bij-
eenkomst, welke óók werd bijge-
woond door de heer W.C. van Beek,
districtsbestuurder van het C.N.V.
in Noordholland.

De heer A. de Kleuver, hoofd-
bestuurslid van de N.C.B., besprak
in deze vergadering het vraagstuk
van de rechtszekerheid en verant-
wcordelijkheid van de werknemer
en beschouwde deze vraagstukken
nader voor de werknemer indivi-
dueel en voor de arbeiders als
groep.

Een prijsvraag onder de leden
gehouden wees uit, dat het aantal
te Zandvoort aangesloten leden
thans 105 bedraagt, waarna de bij-
eenkomst werd besloten met een
gezellig samenzijn, waarbij werd
gekiend om fraaie prijzen. Het slot-
woord werd gesproken door de heer
Van Beek.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

April beryOhaar
4 3.53 11.— 16.11 23.- 8.00-14.00
5 4.33 11.30 16.52 24.- 8.30-15.00
6 5.15 12.— 17.38 -.30 9.00-15.30
7 6.01 13.— 18.27 1.30 10.00-16.30
8 6.49 14.-— 19.19 2.30 10.30-17.30
9 7.43 14.30 20.19 3.30 11.30-18.30
10 8.48 16.— 21.30 4.30 12.30-19.30
Samengesteld door P.v.d.Mye KCzn.



Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Ktflombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

WONINGRUIL:
Aangeb.: BENEDENHUIS,
Amsterdam-N., bev. 3 k.,
tuinhuis, telefoon.
Gevr.: HUIS te Zandvoort,
4 kamers. Br. no. 43-425,
bureau van dit blad.
2 Dames zoeken voor Juli:
ZIT - SLAAPKAMER met
gebr. van keuken. Niet ver
van trein en strand. Er.
onder no. 109, Boekhandel
van Petegem, Kerkstr. 28.
TE KOOP: Hout en ra-
men voor consumptietent
enz. 5>/« x 61/: m. Schoter-
singel 89a, Haarlem. Telef.
19535.
'TE KOOP! AANGEBODEN
in goede staat: Old finish
huisk. ameublement, best.
uit dressoir, theemeubel,
grote tafel, 4 stoelen en 2
armstoelen m. groen- be-
kleed. Br. no. 43-426 bur.
v.d. blad.
PHILIPS RADIOTOESTEL
TE KOOP. ƒ65,-. v. Len-
nepweg 75 zwart.

J. van der Meer
Arts

Afwezig
van Vrijdagmiddag 2 April

tot Maandag 12 April.
Andere doktoren

nemen waar.

WONINGRUIL: Haarlem-
Zandvoort. Aangeboden te
Haarlem; vrij beneden-
huis, 3 kamers, gr. serre
en keuken, voor- en ach-
ter tuin, op goede stand.
Huur ƒ36,35 p. maand.
Geur. te Zandyoort: klein
huis of ben.huis. Br. no.
43-427 bur. v.d. blad.
TE KOOP: CYLINDER-
SCHRIJFBUREAU. Wes-
terparkstr. 5, Zandvoort.

TE KOOP (wegens ver-
huizing): Electr. FORNUIS
met pannen. Kan óók met
kolen gestookt worden.
Haarlemmerstraat 43.
TE KOOP: pr. TROUW-
JAPON, m. tasje en hand-
schoenen, maat 40-42, en
zwarte cocktailjapon m.
40-42. Schelvis, Haltestr.26

NETTE WERKSTER ge-
vraagd Maandag - Woens-
dagochtend en Vrijdag de
gehele dag. Mevr.Drommel
Haltestraat 9.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Net winkelmeisje gevr.
Leeftijd . 16-17 jaar. Boekh. Esve, Gr. Krocht.

Hotel De Schelp VRAAGT VOOR DIRECT

FLINKE WERKSTER
Persoonlijke aanmelding.

Te huur gevraagd:
BEDRIJFSRUIMTE

pijn. 60 m= of méér, voor eenvoudige fabri-
catie. Br. met opg. van condities: Moütel N.V.,
Brederodestraat 160, Telef. 2500.

voor de introductie van onze n i e u w e
reeds zeer succesvolle specialiteiten

iger
VOOR DE ALLEENVERKOOP
in verschillende landen.
Doorlopend hoog inkomen.
Vakkennis en kapitaal niet vereist.

Inlichtingen aan: „CHEMO" Kassei (Duitsland)
Postfach. 440.

Openbare
verkoping

op MAANDAG 5 APRIL a.s. om twee uur in
gebouw „ZOMERLUST" te Zandvoort (ingang
achterzijde Gasthuisplein) van een grote partij

nieuwe DIVANBEDDEN, LEDIKANTEN,
SPIRALEN^ KANTELBEDDEN, MA-
TRASSEN, BEDSTELLEN, KUSSENS,
DEKENS, SPREIEN, enz. enz.
(alles ook buitenmaats).

Te bezichtigen vóór de veiling van 10-1 uur.
C. H. ERBRINK en C.G. VAN HAASTER,

deurwaarders, Haarlem.

Vrijwilligers
voor!

Aanmelding voor

De Nat. Reserve en het
Korps Luchtwachtdienst
kan geschieden, ten raadhuize, afd. Algemene
Zaken, alle werkdagen tussen 9 en 12 uur.

voor de RESERVE-GEMEENTEPOLITIE
op het politiebureau, alle werkdagen tussen
9 en 5 uur. >

PI. commissie S.W.G.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat SB felef. 2793

"\ Puzzlerit m.c. Zandvoort

P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

Telef. 256O
en

2214
Speciale tarieven trouwrijden

en lange afstanden.

Rokers roemen als om strijd
Drommel's prima kwaliteit!
Ook vindt Drommel's pracht

(sortering,
Bij hen allen véél waardering!
Sagarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

6. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Deze week RECLAME

250 gram gesorteerde
koekjes voor 60 cent

PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.
TELEF. 2153

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT
Herenstraat 4 - Telef. 2137

Voor Zandvoort, Bentveld,
Aerdenhout.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

staan bovenaan in kwaliteit.
Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF!
Hogeweg 29 - Telef. 2464

30 jaar directeur
Zaterdag j.l. 27 Maart, herdacht

de heer S.M. de Zwarte, wonende
Brederodestraat 110 onder zéér
grote belangstelling het feit, dat hij
30 jaar geleden zijn bedrijf: „De
Zwarte's clubmeubelfabrieken" aan
de Oudezijds Achterburgwal te Am-
sterdam opende. Het bedrijf groei-
de in de loop van deze dei tig jaar
uit tot één der bekendste clubmeu-
belfabrieken in ons land en het
was dan ook geen wonder, dat de
heer de Zwarte enorm veel belang-
stelling ondervond, zowel van za-
kenrelaties alsook van bevriende
zijde. Zijn bedrijf, dat kort geleden
wederom een fraaie uitbreiding en
modernisering onderging, was in
een bloementuin herschapen, ter-
wijl óók vele cadeaux de jubilaris
werden geschonken, waaronder van
een zakenrelatie een fraai gouden
armbandhorloge. Onder de talloze
bloemstukken was er ook een van
de toneelvereniging „de Phoenix",
waarvan de heer de Zwarte be-
stuurslid is en van oudercommissie
en hoofd van de U.L.O.-school, van
welke commissie hij eveneens lid is.
Gaarne wensen wij hem, zowel
in zijn privé als in zijn zakenleven
voor de toekomst véél succes !

BURGERLIJKE STAND
26 Maart-1 April 1954.

Geboren: Hendrik Johan, z. van
J. Koning en M. Keur. Marianne
Aleida Johanna, d. van J.M. Vossen
en R.G. de Fauw. Anna Maria Ca-
tharina, d. van P. J. Vleeshouwers
en E.A.M. Timmermans.

Ondertrouwd: A. F. Lefeber en
A.J. Thomas.

Getrouwd: A.J. van Soolingen en
A.E. van de Geer.
J. Kroon en A. Duivenvoorden.

Overleden: E.S. Meier, oud 95 j.
wed. v. M. Hoevens. C.W.F. Trik,
oud 83 j. wed. v. H.H. Roos. M.J.
van Haastrecht, oud 66 j. echtg. v.
E.A. van der Plaat. G.H. van der
Eijken, oud 56 j. echtg. van S. C.
Schweinsbergen.

Ned. Metaalbedrijfsbond
In de gehouden jaarvergadering

van de afd. Zandvoort van de Ned.
Metaalbedrijfsbond, had een be-
stuursverkiezing plaats, waardoor
het nieuwe bestuur als volgt werd
samengesteld: H. C. Bakker, voorz.;
C. Bol, secr.; J.J. Duwcl, pcnningm.;
J.C. Bartens en J. v.d. Mije, leden.

Administr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingeru - Administratieve contrOles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie
Zandvoortsslaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Tengevolge van de nieuwe bepa-
lingen van .de overheid, hield de
motorclub Zandvoort, Zondag voor
het eerst dit jaar een puzzlerit
voor auto's en motoren, over een
afstand van 80 km., over goed be-
rijdbare wegen in de omgeving van
Zandvoort. De start had plaats van
half twee af bij het clubhuis pavil-
jcen „De Vijverhut". Er was voor
deze rit grote belangstelling, niet
minder dan 79 rijders schreven er
voor in, waarvan 31 in auto's en 48
op motoren. Allen roemden de
voortreffelijke organisatie van deze
rit, waarvoor fraaie prijzen waren
beschikbaar gesteld. De uitslag was
als volgt: 1. H. Meiland, Haarlem,
met Volkswagen, 8 str.p.; 2. Th. v.d.
Poll, Zandvoort, met Vauxhall, 10
str.p.; 3. W. v. Delft, Zandvoort, op
C.Z. 125 cc. 11 str.p.; 4. J. Leeuwer-
ke, Zandvoort, op Jawa 250 cc. 11 s.
5. L.A. Weber, Zandvoort, op Puch
125 cc. 13 str.p.; 6. N. Paap, Zand-
voort, met D.K.W. (auto) 13 str.p.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Uitslagen van j.l. Zondag:

Zandv.meeuwen I-Alphen l 1-0
Schoten 2-Zandv.meeuwen 2 2-1
Velsen 3-Zandv.meeuwen 3 1-2
Zandv.meeuwen 5-E.D.O. 7 3-0
Hülegom 6-Zandv .meeuwen 6 4-1
Blcemendaal 7-Zandvoortm. 7 0-4
St.Vogels b-Zandv.m. jun. a 6-3

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Umuiden 5-Zandv.meeuwen 2 4-5
Zandvjn. adsp. c-H.F.C. f 1-1
Zandv.m. adsp. d-H.F.C. i 7-1

Programma voor Zondag a.s.:
Kennemers 4-Zandvoortm.3 9.45 u.
Zandvcortm. 4-Haarlem 5 12 u.
Zandvoortm. 5-R.C.H. 7 9.45 u.
Vl.Vogels 4-Zandvoortm. 6 9.45 u.
Halfweg 4-Zandvocrtm. 7 9.45 u.
Zandv.m. jun. a-V.S.V. b 9.45 u.

Programma voor Zaterdag a.s.:
Zandvoortm. 1-S.I.Z.O. l 4.15 u.
S.V.J. 3-Zandvoortm. 2 3 u.
Zandv.m. adsp. a-R.C.H. j 3 u.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslag Zaterdag 27 Maart:

Concordia adsp. c-T.Z.B. b 3-0
Programma, voor Zondag a.s.:

T.Z.B. I-Vogelenzang l 2.30 u.
T.Z.B. 2-Schoten 5 12 u.
Alliance jun. c-T-Z.B. adsp. 2 u.

Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. a-D.E.M, b 4 u.

K.J.C. «De Forens»
Mevr. A. v.d. Hoorn en de heer

'J. van Keulen werden bij K.J.C.
„De Forens" tot maand-kampioen
verklaard.

K.J.C. Zandvoort
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voort het eerste 4-maandelijkse
kampioenschap. 1. J. Boom; 2. D.
Visser Jr.; 3. Jac. Versteege; 4. D.
Visser Sr. Het koppel J. Kol Sr.-
H. v.d. Mey behaalde in een partij
127 p. Dit is nog zelden gebeurd.

KJ.C. Noord
25 Maart j.l. is de laatste speel -

avond van deze maand gehouden.
Kampioen van Maart werd A.

Schaap; 2. Lourier; 3. KI. Zwem-
mer; 4. H. Paap. De marsenprijs
is eveneens voer Lourier. 10 April
a.s. wordt onze jaarlijkse eieravond
gehouden.

Schaaknieuws
De definitieve uitslag van de bonds-
wedstrijd Hoofddorp 1-Zandvoort l
is 5-5 geworden.

Uitslagen promotie-degradatie:
Kcp-Verhaert 0-1; Schmidt-van der
Heyden 1-0 .

Zandv. Hockey Club
De kogel is door de kerk. Door-

dat Ijsvogels Zondag j.l. verloor
van H.B.S., zal Zandvoort het vol-
gend seizoen in de promotieklasse
kunnen blijven uitkomen.

Het eerste herenelftal nam deel
aan de jaarlijkse wedstrijden om
de Kennemerlandbeker. Reeds in de
eerste ronde werd Zandvoorl door
een 2-0 nederlaag tegen Alliance
uitgeschakeld. Het vierde won we-
derom. Nu werd een 4-0 overwin-
ning behaald op H.B.C. VI. Het
eerste dameselftal verloor met 2-0
van Alkmaar.
liet programma voor a.s. Zondag:

Heren: H.G.C. IV-Z.H.C. III.
Z.H.C. IV-H.B.S. VII.

Jongens: Strawberries a-Z.H.C, a.

Verkiezingsvergadering
De Anti-Revolutionnaire kiesver-

eniging te Zandvoort houdt een ver-
kiezingsvergadcring op Maandag 5
April in „Ons Huis". Dr. J.A.H.J.S.
Bruins Slot, lid van de tweede ka-
mer, zal hier het onderwerp behan-
delen: „A.R. óók in deze tijd".

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels. - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandal
A D f) l Prinsesseweg 15

. Telef. 2O66

Groot en klein vinden
VANDERWERFF's

brood FIJN!

Theater „Monopole
Dir. Gebr. Koper

99

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 2 t.in. Maandag 5 April, 8 uur
Paramount films presenteert U" hun wer-
kelijk groots en fantastisch Technicolor
filmwerk
met BETTY HUTTON - CORNEL WILDE
CHARLTON HESTON - DOROTHY
LAMOUR en JAMES STEWART.

THE GREATEST
SHOW

Vervaardigd met medewerking van het
Ringling Bros Barnum en Baily Circus.
Rhythme en sierlijk durf en dans.

Toegang 14 jaar.
Verhoogde entreeprijzen: Parket f0,50; Parterre
ƒ0,90; Stalles-Balcon ƒ1,20 en Loge J'1,40.

Vanaf Dinsdag 6 t.m. Donderdag 8 April 8 uur
KIRK DOUGLAS - ELEANOR PARKER
WILL1AM BENDIX - LEE CRANT en
WARNER ANDERSON in:

Een vroyw bekent
haar verleden
(DETECTIVE STORY). Het dramatische verhaal

van een politieman, die ten onder ging
aan de waarheid. Zo werken New-York's
rechercheurs.... en zo stierf één van hen.
Paramount. Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 4 April 2.30 uur Speciale Matinee
Wij presenteren U de prachtige kleurenfilm:

Guiiivers Reizen
Een grote komische avonturenfilm als
Tekenfilm in Technicclor.

Toegang alle leeftijden.

Aangifte leerlingen
openbare scholen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
brengen ter algemene kennis, dat op Maandag 5,
Dinsdag 6 en. op Woensdag 7 April a.s. gelegen-
heid zal bestaan voor aangifte van leerlingen,
die met ingang van de cursus 1954-1955 de
Hannie Sehaflschool, de Karel Doorman- of de
Dr. Albert Plesmanschool zullen gaan bezoeken.
De aangifte moet geschieden tussen 9 en 12.30
uur ter gemeente-secretarie, afdeling onderwijs,
(ingang Haltestraat).'
Trouwboekje mede te brengen.
De kinderen moeten vóór l Octcber 1954 de
leeftijd van zes jaren bereiken cf bereikt hebben.

De aangifte van leerlingen, die met ingang van
de cursus 1954-1955 de school voor

Uitgebreid Lager Onderwijs
(Wim Gertenbachschool) zullen gaan bezoeken,
dient te geschieden bij het Hoofd der school (in
de school: Schcolplein 1) op Maandag 5 en Dins-
dag 6 April a.s. na 16.15 uur.
Ook hier trouwboekje mede te brengen.

Openbare vergadering
MAANDAG 5 APRIL a.s.

's avonds 8 uur, in ONS HUIS, DORPSPLEIN.

Spreker: de Hcogedelgestrenge Heer
Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT
Lid van de 2e Kamer.

Onderwerp: A.R., ook in deze tijd

BESTUUR A.R. KIESVERENIGING
Zandvoort.

PHILIPS
Radiotoestellen - Radiogramofoons

Gramofoons - Televisietoestellen
Uiterlijk af Technisch ver vooraan!

PHILIPS RADIO, nieuwste type met klok
ƒ239,- of ƒ3,50 p.w.

PHILIPS RADIO vanaf ƒ98,- tot ƒ2190,-.
PHILIPS RADIO met drukknopsysteem en in-

gebouwde antenne ,/'34S,— of ƒ5,— p.w.
PHILIPS Gramofoon vanaf ƒ74,- of ƒ!,- p.w.
PHILIPS TELEVISIE: De wereld in huis!

Uw oude Radiotocstel heeft inruilwaarde,
ook bij aanschaffing van Uw Televisie.

PHILIPS HOOGTEZON vanaf ,/'V6,50
PHILIPS DRCOGSCHEERAPPARAAT ƒ49,75

In een wip, schoon schip!
Diverse merken STOFZUIGERS op slee:
RUTON, HOLLAND ELECTRO enz.

EXCELSIOR STOFZUIGER vanaf ..ƒ2,- p.w.
Wij leveren KOELKASTEN: Philips, General

Electric, Prestcold, Alaska e.d.
WASMACHINES DROOGMACHINES,
STRIJKMACHINES e.a. huish. apparaten.

Wij repareren diverse merken Radiotoestellen
en huish. apparaten.

ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
op prettige wijze de betaling met U.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.



School met de Bijbel
HHZDERCDESTRAAT 15.

Gelegenheid tot het

inschrijven van leerlingen
veer de nieuwe cursus, na elke schooltijd, alsmede bij
hè: Hoofd de Keer J. Kiewiet. Gcsterparkstr. 64. telef. 3080.

GEEN MASSALITEIT - KLEINE KLASSEN
PRACTISCK INDIVIDUEEL ONDERWIJS.

Chr. Opleidingsschool voor ondessen

bij hei Kleuteronderwijs
De nieuwe cursus begint l Sept. Leerl. m. M.U.L.O.-dipl.
kunnen in de 2e klas geplaatst worden.
Inschrijving van nieuwe leerlingen Dcnderdags van 4-5
uur bij de Directeur.

F. VAN WOERDEN.
uree* 20, Haarlem. Telef. 12267.

Wïlhelrninaschool
(NED. HERVORMDE SCHOOL)

Inschrijving van leerlingen
voor de l September aanvangende cursus, op Maandag 5
April van 8.00-9.30 uur 's avonds, in het schoolgebouw Dr.
C. A. Gerkestraat 12.

J. A. VTAGTENDONK H.d.S.

Geen schooi van één partij met kleine groepsbelangen,
Maar onverdeelde jeugd! Wat zult gij dus verlangen?

OPENBAAR ONDERWIJS
1. Kerel Doorma-nschool. L.O. en V.G.L.O.. Parallel-a-eg 33-
2. Dr. A. Plesm.ansch.ool, L.O .. A.J. v.d. Moolenstraat l,
Z. Hannie Schaftsc'nool, L.O.. Herensiraat 11.
4. Wim Gertenbach-school, U.L.O.. Schoolpleirr 1.

GEMEENTELIJK KLEUTERONDERWIJS:
Herenstraat 9 en A.J. v.d. Moolenstraat 1.

önEugèneSö
Hogeweg 72, Telef. 2058
v.h. v-Baerlestr, £.*ôa.m
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Pernutnent exoctement.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
len 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Permc-
nent, compleet f6, — .

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TEL. 2323. Ziet onze etalage!

De enigst erkende bronrtfietshande! in Zandvoort!
Thans agentschappen U N I O N met J.L.O. motor en BANGER
bromfietsen. Snel. solide, sierlijk, sterk!
Agentschap R&lleigh en Umon rijwielen. Ziet onze etalage'.

JANSEN EN PIETERSE
J. Zeg Pieterse. hoe vond ,1:j die

..Zstchaku" in hotel Bouwes?
P. Jansen, dat "was in één v.'oord

af ' Geen entree betalen en nog een
gulden toe!

J. Wat zeg je me nou? Ik heb
gter. gulden gehad.

P. Je hebt toch een entreebiljet
?thad? daar staat achterop, dat je

Slager G&US
KERKSTR. 14 - TELEF. 2102

Afslag Kalfslappert

L' betaalt toch liever c6i; '0.05
cf / O I O méér voor P R I M A
KALFSVLEES?
v.a ,.•!.(;:> p 500 gr.
De bekende KAL F S H A X E
voor s.cep ragout cl pastei
per iO'J grim ./0,15
Dit weekend b , / clecs ons
b6l:?7,d LL'.\~CHPAKKET:
lli'j *r. PtJielvlett '^\
ïO'j gr. gel. Lever s V
LOO gr GEL LEVER ../'l-
L" b€ï;e!i .. . . u'i./ örpnpcn.'

tij de firma Hamers een gulden
knjgt.

J. Die Hamers toch. Die heeft
altijd iets origineels.

P. Ja. en het is héél eenvoudig !
Je koopt bij Hamers een fles Sherry
Amontülado a ./5.50. l fles Hamers
Advocaat a 3.95 en een fles Hamers
limonade a ./ 1.20. dat is samen
./10.55 en je_ betaalt een gulden
mmder, dus ƒ9.65!

J. Dus dan betaal je maar twintig
c?m t'oor een j"les limonade!

P. Jij kunt goed rekenen Jansen.
Als nu héél Zandvoort maar be-
grrjpt. dat door bij Hamers te ko-
pen Uw ieeïl nooit kan tegenlopen!

J. Je moet er wel voor lopen,
maar dat is niet erg. Die Koslver-
lorenslrooi no. 34 is niet zo ver
v. eg en bovendien door 2856 1e bel-
len. krijg je alles thuisbezorgd.

P. Vi'at ik het meest bewonderd
het. was die geluids-reclamewagen
van Rynbentie uit Schiedam! Man,
man. wat een prachtige reclame
v. as dat. óók voor de Zatohaku.
.J. Zeg dat wtl Pieterse. en heb je
die J-pullen erop gezien? Rynbende's
Oude en Jcnge Jenever. Rijnbcnde's
Nieuw Bood. He; was om er Iranen
van in je ogen te krijgen. En dan te
bedenken, dat al dit heerlijkheden
cel: bi.i Hame?!, te verkrijgen zijn!

U slaagt

M
beslist bij KORT

WASZIJJDEN ONDERJURKEN
met en zonder kant 4,75 4.15

SPECIALE AANBIEDING a o «t
Nylon Onderjurken m. kantgarn. 9.95

CHARMEUSE ONDERJURKEN
Zeer apart, met broderie 9.45

NYLON BROEKJES
Zeer fijn 4.95

PETTI COATS J-upon
Charm. m..strook .. 4,75

TRICOT HEMDJES en
BROEKJES m. broderie
cok in zwart 3.45

Nylcm
Kousen

Sterke stand. Nylan
2.75

Zeer fijne geminderde
Nylons 3.95 - 3.45

KHISTAL NYLONS
zeer mooie tinten 4S5

Kat. Ds. PYAMA's, div. modefcleuren 10.75 7.95
POPELIN NACHTHEMDJES, zeer fijn 9.75
ZIJDEN NACHTHEMDJES m. ecru kant 1O.95

Grote sortering Vitrage's
Prima ETAMTNE 1.10 - 3Sg8ct

Zeer fijne MARQUISETTE .. 1.95-- LTöl.lO
Zeer sterke FILET - 1.45
MARQUISETTE m. strookje r.a 1.45
MARQUISETTE. ra. schulp en en tred 2.10

DIVERSE SOORTEN MARQUISETTES
in breedten 90 - 95 - 110 - 130 - 150 cm.

BRAB. BONT
m. bijpass.
KEUKENVAL

BONT
p. meter 31SO

VAL
98 - 90 c±.

Zware kwaliteit HANDWEEFSTOFFEN 12D era. 3.75
Pracht Damast GOHDIJNSTOFFEN. div .kleuren 3.95
Indanthren DC3B5T stoffen, vele kleuren-,. -4^5 4.5O
Pracht CRETGNNE's. 120 cm. breed 3.95 - 2M 2.48

5.90
Zeer aparte CRETCNNE, 120 cm. breed
m. Beierse motieven. Eigen dessin . . .

2-pers. ZIJDEN SPREI
m. volant 17.75

BEDKLEEDJES, ijzersterk
rcndom franje ,. __
oud rose - beige - groen - terra ltm/9

STOELLOPER LINNEN
div. tinten. 2.30
„WATERVASTE" VERFSTOFFEN
in effen, groen en oranje

SCHERMT .TNKEN
w.o. Bara kwaliteiten, 140 cm. breed
div. kleuren 6.50 - 4.50

Bekledïngsstoffen
GOBELINS, div. kleuren .- 9.858.75
ZEER STERKE EPINGLE 11.75 8.75

INTERIEUR MATRASSEN
alleen m. gegarandeerde veringen
1-pers 134. 110, 86.- 65S—

2-pers 189, 160. 120,-1OO,

DTVANBEDDEN
KANTELBEDDEN
DUBBELE DIVANBEDDENT
MATRASDEKKEN
MOLTONDEKENS
3.35 - 3.85 tot . . . . 10,25

Eigen bedderamakerij
REPARATIES IN l DAG GEREED!

PRIMA VAKMENSEN
voor meubelstofferen en maken van gordijnen.

J. Th. KORT
HAARLEM ZANDVOORT

Gr. Krocht
Telefoon 2666.

HEEMSTEDE

WANHOOP
NIET. want wij zijn tóch goedkoper!
Meer dan 15 jaar ervaring maakten ons
specialisten op het gebied van

Kousenreparatie
Op onze KORTINGSKAART ontvangt U
10" 'o van het totaalbedrag van Uw
reparatie in CONTANTEN RETOUR.

NERGENS SLAAGT U GOEDKOPER!
Alleen bij

HALTESTRAAT 11.
HET ADRES roor Uw
KOUSEN- en SCHOENEKREPARATIE.

Adverteert in dit blad

Rullen maand Juli
voor vacantie. •

HILVERSUM - ZANDVOORT.
Familie. 2 pers. - baby l j. - dienstmeisje,
geg. stand; aangeta. mooie woning, gezellig punt,
omg. A.V.R.O. studio. Br. W. K. JANSMA,
's Gravelandseweg 16, Hilversum. Telef. 2735.

De mooie schoenen

nu

Brossois Grote Krocht
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Orts circuit
Set gaat goed mei de nieuwe dek-
laag op ons circuit. We zijn er
begin van deze week weer eens
wezen kijken en stelden vast. dat
bijna twee-derde van de baan mi
van een nieuwe deklaag is voorzien.
Maandag maakte men in één dag
3500 m- gereed. Het dek, dat reeds
werd gelegd is van een sublieme
kwaliteit, voorzover wij dat als leek
tenminste kunnen beoordelen. Zon-
der een enkel kuiltje, glad en
Tegelmatig en van een hechte con-
structie. Het blijjt steeds opnieuw
een genot, dit interessante werk van

•de N.V. Kon. Wegenbouw „Utrecht",
fiat met de nieuwste en meest
moderne machines wordt uitge-
vcerd, gade te slaan. Onze indruk
is. dat we zéér binnenkort weer
een racebaan zullen bezitten om
van te watertanden.

Havenmeester
Zandvcort krijgt' beangstigend

grote allures, waarover wij ons
echter niet angstig maken, doch
•alleen maar verheugen. De heer
E. H. van Breemen, is thans niet
alleen baas over de Caravans op
zijn Caravan-terrein, doch door de
Sabena aangesteld als havenmees-
ter, cmdat zijn Caravan-terrein nu
óók landingsterrein wordt voor de
heliccpters. Hij vertelde ons, dat hij
incr&t uitgerust w-et een pet en een
sabel als teken van zijn waardig-
heid. Die sabel zal hij er wel bij-
clenken, maar die pet geloven wij
vanzelfsprekend. Het is een mrjl-
•paal in Zandvoorts historie: een
echte havenmeester! "Wij feliciteren
üe heer Van Breemen met deze
belangrijke benoeming. Misschien
JcoTiï het nog we] eens zover, dat
~ijn terrein alleen maar „vliegende
Caravans" zal herbergen.

Eierzoekwedstrijd
Voor de derde maal zal door

Zandvoorts Kieuwsblad de jaarlijkse
Src'.e eierzoekwedstrijd voor jpn-
Bens en meisjes van 4 tot 14 jaar
<?ïi jaar worden gehouden op Zater-
<Jcp vóór Pasen, dus op Zaterdag 17
April op het strand in de nabijheid
van de Rotonde. Jongens en meisjes,
bereidt je er nu vast weer op voor,
want er zijn weer mooie prijzen
mee te verdienen. In ons Paasnum-
mer van volgende week volgen
daarover nog nadere mededelingen.
Voorlopig kan worden gezegd, dat
we met zoeken beginnen om 2 uur.

Verdere bijzonderheden kunnen
jullie lezen in ons volgend nummer.

Kinderverh aa!
He! is ons een groot genoegen, te

kunnen aankondigen, dat in ons
Paasmtmmer v<an volgende week,
een kinderverhaal zal verschijnen,
getiteld: „De Paashaas is er inge-
Icpen". Dit jolige verhaal, vol h-a-

„WURF-PRAET'

WULLUM v. d. WURFF:
crtdi'&GTi -neemt steeds groter
rluchf 7p ncu bcrciïcbccr

door de luchi!

Sterrit „Bond zonder naam"
opnieuw naar Zandvoort

12 April 1953 is voor vele duizenden
in cns land een onvergetelijke dag
geworden. Het was de dag, die ook
wij in Zandvocrt cns nog zo leven-
dig herinneren, de dag, dat pater
W. L,oop zijn groie ..Dag der Naas-
tenïiefde" organiseerde met de
grandioze sterrrt naar Zandvoort.
Duizenden autc's bezochten die dag
ons dorp en werden geparkeerd op
de Noordbculevard. Cnze verkeers-
pclitie werkte op hoogspanning,
onze motorclub ..Zandvocrt'' x-er-
lichtte prachtig werk met het wég-
voeren der auto's naar de feest-
zalen in Haarlem en omgeving,
v. aar een amusementsprogramma
werd aangeboden. "Welnu, deze dag
gaat óók in 1954 weer werkelijkheid
worden. Op ZondaET 23 Mei wordt
deze dag der Naastenliefde opnieuw
door pater W. Loop georganiseerd
en wedercm zal deze sterrit naar
Zandvocrt voeren. Het zal een ge-
beurrenis worden, die 1953 verre
zal overtreffen, want het is aan
geen twijfel onderhevig, dat bet
Fantal deelnemers véél en véél gro-
ter zal zijn. U weet toch. wat deze
sterrit betekent?

Cp Zondag 23 Mei haalt elke fae-
zitter van een auto in ons land een
vader en mceder van een gezin van
huis. —- in welke plaats in ons land
ook. — om dit ouderpaar, dat door
welke omstandigheden ook. nooit in
de gelegenheid is. er eens een dagje
tussenuit te trekken, geheel gratis
een heerlijke dag te bereiden.

Zij hebben dat zo nodig, deze
mensert, die altiW r" aar th-iis zitten,.
gebonden aan de zorgen van het
huisgezin met de kleine en grote
beslommeringen, in een tijd, die
méér dan ooit véél van de zenuwen
vergt en ontspanning noodzakelijk
maakt. Deze ontspanning wcrdt aan
de deelnemers geboden op Zondag
25 Mei a.s. De auto's zullen in
Zandvoort arriveren tussen 12 uur
en half twee. waar ze op de feeste-

nadere bijzonderheden te kunnen
mededelen, xxant aan deze sterrit
werden neg twee leuke en attrac-
tiex-e acties verbonden, waarover
de bijzonderheden binnenkort zullen
kunnen worden bekend gemaakt.
En om tenslotte nog een mogelï.lk
misverstand uit de weg te ruimen:
deze dag der naastenliefde is niet
alleen bedeeld voor de Rooms Ka-
thclieken onder ons volk. er wordt
bier geen onderscheid gemaakt, om-
dat pater W. Loop deze dag wil
zien als een telkens weerkerende
gebeurtenis in ieder jaar voor héél
ons Nederlandse volk.

Van harte -wensen wij pater W.
Loop met zijn staf véél succes toe
tij de encrme voorbereiding, die
deze ciganisatie vraagt. K.

Véél beleven . . . .
We zijn xx eer bij gemaakt met

een dooie mus! Stichting ..Touring
Zandvoort" maakte bekend, dat de
Tour de France vermoedelijk door
Zandvoor; zou gaan met een pre-
mie-rit op het circuil. dat de finish
van de ronde van Nederland xx-aar-
schijnlijk zou plaats hebben op ons
circuit. Er kcmt niets van terecht.
Eeide renden zijn vastgesteld, maar
Zandvcc-rt is er niet bij. Als iets
niel zeke> is. kan men er beter over
zwijgen, dat is beter, dan véél be-
loven. Wij houden er niet van. dat
dit sprtekwocrd met het bekende
vervolg
sing is.

op Zandvocrt van tcspas-

Ortderiirsg hulpbetoon
Onderling Hulpbetoon, ald. Gezins-
verzorgmr. is vanaf heden ver-
plaatst van Haarlemmerstr. 7 naar
Zandv.laan 39. Telef. 2315.

HoteS Bouwes geopend
Hotel Bouwes straalt cpnieuw in

een zee van licht. Met het aan-
bieden van een cabaret-x-arieté-
avond aan vele genodigde autori-
teiten uit Zandvoort en omgeving
heeft het hotel Vrijdagax-ond haar
poorten wederom geopend en zal
tLans óck in het winterseizoen ge-
opend blijven. Een interne verbou-
xx-ing heeft enkele gebreken, die het
vorig seizoen naar voren kwamen.-
doen verdwijnen, terwijl door het
aanbouwen van een x'leugel. die
van bet terras xverd afgenomen, het
aantal plaatsen, vanwaar men de
csbaret- • en varieté-progjramma's
goed kan X'olgen. aanzienlijk w-erd
uitgebreid. Een fraaie zaal ontstond
hierdoor die dcor zijn unieke x-er-
lichting en aankleding bijzonder
opx'alt en op eenx-oudige wijze —
bij minder druk bezoek — geheel
x-an het oorspronkelijk bestaande
interieur kan worden afgescheiden
door glazen schuifdeuren, waarvoor
men jalcuzieën — geheel aangepast

len werden geparkeerd en iedere
deelnemer een lunchpakket zal cnt-
x'angen. Voor de chauffeurs zal er
tex-ens een scux-enir zijn met dank-
betuiging voor hun medewerking.

Van Zandx'ccrt uit zullen daarna
de auto's door x-erkeerspolitie en
mctcrclub ..Zandx'cort" gedirigeerd
xvcrden naar twee zalen in Haarlem
(Concertgetouw en Krelagehuis) en
naar een enorme feesttent in ons
dorp. die daarvoor speciaal zal
werden opgetrokken. Hier zullen
aan de autcmcbilisten met hun
dames en aan de huisx-aders en huis-
moeders amusements-prcgramma's
worden aangeboden dcor beroeps-
artistec. wearx-an wij noemen Jan
de Cler. Willy Vervoort. Joop de
Knegt. bet ensemble ..De Bieten-
bouwers" e.a. De K.R.O. zal deze
amusementsprogramma's uitzenden
tussen 3 en 5 uur en de aankomst te
Zandx-cort tussen half een en 3 uur.

Zandvqcrt mag het zich een eer
rekenen, 'dat dit groot gebeuren zich
opnieuw in en crr. deze gemeente
afspeelt. Naast het sympathieke
en prachtige doel betekent het
tex-ens een grote propaganda voor
cnze badplaats, terwijl cnze winke-
liers er — blijkens de in dit num-
mer voorkomende advertentie —
ex-eneens wél bi.i kunnen x-aren.
Het is wel tijzonder te loven, dat
pater W. Loop x-oor de lex'eranties
de Zandvoortse winkeliers niet
x-ergeet. Wij hopen U binnen-
kort over een en ander nog

lijk versierde Noord Boulevard zul- j san de grote zaal — kan laten zak-
ken. Deze bijzonder aantrekkelijke
uitbreiding zal ongetwijfeld in het
komend seizoen zéér blijken te
x-cldoen.

De exploitant, de heer Rouppe
van Voort — de heer N.W. Bouwes
vertoeft momenteel in het buiten-
land — zette zijn gasten een cabaret
varieté-programma x-an hoog inter-

mor en levenswijsheid, werd spe-
ciaal voor ons geschreven door de
bekende schrijver van kinderboeken
en radio-kinderverhalen A.D. Hil-
dcbrand. die. zoals men weet, in
Zandvcort woont. De heer Hilae-
brand is de schrijver van de alom
bekende serie: „Momus, de man
van de maan". ..Bibo, het wonder-
kcmjn", „De avonturen van Dorus
Das". „Lodewjjk" en vele andere
kinderboeken. Xiet alleen de kindc-
ren zullen van di! nieuwe rcrïiaal,
cia) wij volgende week plaatsen,
genieten, óók de ouderen zttllen het
met genoegen lezen, want het is het
geheim van de:e kinderboekcn-
&chr'iji'Cr b;j uiïMcJ;, öat hij zowel
jong cis ojjö irccf te boeien. Wij
danken de heer Hildebrand van
harte 7-oc"- de;e zeer gewaardeerde
bijdrage en vragen Uw aller aan-
dacht voor ons speciale Paasnwm-
mcr van volgende week.

nationaal gehalte x-oor. Herbert
Mytteis met zijn Weens orkest, die
in September j.l. seizoen 1953 be-
sloot. werd thans x-ocr de cpenings-
maand April geëngageerd. Dit ver-
maarde orkest, komende x^an zijn
wintertournee uit Neuchatel. oogstte
eok deze eerste ax'ond reeds direct
weer een daxTerend succes. We
zagen en hoorden x-oorts de char-
manie Weense zangeres Dita
Rockar. met jolige Weense liedjes
en een enkel Frans chanson; de
x-erbazingwekkende prestaties x-an
de Franse snel+ekenaar Pen. die
zich als een mepcter-caricaturist
deed kennen: en hét grancuoze op-
treden xran het Spaanse danspaar
Celia &: Ramos. betox-erend en
fascinerend in Spaanse x-olksdansen
en volksliedjes met een encrme
bedrevenheid in het gebruik der
castagnetten.

He tel Bcuxves zet met dit x-oor-
namfc amusements-programma wel
cp uitzonderlijke xvijze het x-óór-
seizoen in en ongetwijfeld zal de
epening x-an het hotel x-éél bijdragen
tct het welslagen x-an het voor-
seizoen. tenminste, als de weer-
goden wat milder gestemd zullen
zijn. xx-ant ondanks het vele. dat
hotel Bcuxx-es biedt, is men óók hier
daaix-an x-cor een groot deel af-
hankelijk.

WEERSPÏEGEÜNG
Over het water

danseri de lichtjes,
gouden vonken

der stralende zon,
ruisende golven.

rhy:hmische klanken,
'i eindeloos hed

der eeuwige bron.

Beren her -z^-ater
scheren wal meeuwen

sierlijk duilzende
plots' in hun vlucht,

schuimende vlokken.
blank-brumc schelpen,

lichtend de einder.
helblauw de lucht.

Nuance van kleuren
langs vlakke stranden,

weerspiegelingen
cc- levenslijn.

3-j stil gemeten
van 't groots gebeuren

c^ceien gedachten
— wij werden klein •—
Ria Draak-Groenveld.

Rondom de „ZATOHAKU"
Het behoeft zeker geen nader

betoog: de Zatobaku xvas een groot
succes. De organisatoren, de heren
Burger. Hamers, Longayroux, Nooy
en Van Stggtlen. hun namen mogen
hier — in alphatetische x-c-lgorde —
xvel eens worden genoemd, verdie-
nen ongetwijfeld een woord x-an
hulde en lef x-oor het prachtige
resultaat, dat in hctel Bouwes in
deze drie ax-oncen werd bereikt.
Wij hebben zo goed als alle stand-
houders gespreken en hun mening
gevraagd over de resultaten. Er was
er niet één, die niet tevreden was:
En U weet, een tevreden mens wil
héél xvat zeggen in Zandx-oort. De
Zaiohaku was voornaam, op knappe
wijze x-erzcrgd en werd door alle
bezoekers in hoge mate gewaar-
deerd. Het samenwerken x-an xx-in-
kelstand en bedrijf was x-oorbeeldig
en heeft beide groepen 1en nauxx-ste
met elkaar x-erbonden. o.i. één der
voornaamste resultaten, die deze
shcxv heeft opgelex-erd. Bat Zand-
vcort iets presteren kan. is deze drie
ax-oncen xvel duidelijk bexx-ezen. De
grote toelcop heeft duidelijk aange-
toond, dat het publiek voor dit
scoil ex-enemenien x-éél interesse
heeft. Erjna 5000 mensen bezochten
de Zaiohaku en de txx-eece ax-ond
meest men groepje x-oor groepje de
mensen binnenlaten, zodat zich
l-uiten een lange rij wachtenden be-
vand. Dit laatste geeft ons reden tot
de suggestie, cf hc4. in de toekomst
niet beter zou njn. door het hellen
van een kleine entree, de toeloop
xvEt méér te regelen. Het was nu zc„
dat deor het r;rGte aantal kinderen.
— xvaar de standhouders niets aan
bedden — do ouècrcn in het ge--
drar.s kxvrmen. Mi.--jchien 2cu er
ielfs aanleiding zijn. om voor het
bezoeken van ccn cvcntuee-l voJ-
i-ende shcxv een bepaalde leeltijds-
giens vast te stellen.
Het hctel voldeed in alle opzichten.

ten x-oortreffelijke aeccme-datie. een
prettige, gemoedelijke sfeer en een
unieke gelegenheid om zich in bar
of café ex-en gezellig te \~erpozen.
Alle deelnemers hebben hun beste
t eentje x-ocrgezet. Wij willen — om
geen consequenties té scheppen —
liever niemand speciaal noemen.
E-j xx ie zouder, xve het eerst moeten
beginnen? Slechts willen xve ver-
melden, dat het houden x-an een
fhoxv bijzonder attractief xverkt.
dat het anangeren x-an een schoon-
heinstehandeling een zéér gelukkige
gedachte was en dat xvij ons x-er-
bsasd hebben ox-er de banketbak-
kerskunst. die \-iel te bewonderen.

Skchts met één standhouder xvil-
len xx-e een uitzondering maken. n.l.
de heer A.J. Versteege. die met zijn
véél opzienbarende ..plastic-demon-
strrtie-stand" een zekei apart x-er-
melcensxvaardige prestatie leverde,
deer plastic luciferhoudertjes te
x-erx-aardiren. x-corzien x-an het
embleem x-an de kankerbestnjding.
die hij gratis beschikbaar steld'e
me; de bedoeling, dat men brj ont-
x-anrr t iets in de collectebus vcor
dit doe! zou deponeren. Een bedrag
var. i S9.74 kon hierdoor aan ge-
ncemd fends xvorden afgedragen.
Dit was Zandveort op z'n best en
•A 1.1 meenden dit even apart te moe-
ten memoreren. i

En nu is de commissie x-an x-:j: al
xx eer d:uk benig rian andere plan-
ner, welke in ce loc/p van dit jaar
nc: zullen \ \oiden gerealiseerd.
Fk'.-ren. die roxvel x-oor badgast als
in-.xc.ncr hoogst aantrekkelijk zullen
zyr.. Wij kunnen dit met een gerust
hart Dan deze ..protc vijl" cveilaten,
x . i ' i i l hetc^en uit hun heiiden krmt .
ii- t i in alic ep-ichten. Dut hcbLcn
Eiadene en Kerstmis thuis en thans
cis klap op de x-uurpijl de „Zato-
haku" ten vo'.le bex\ezcn. Succes
heien ' Zanclvoci t kan l:ij Uxx- actix-j-
i'.il tllecn maai gebaat zijn!

Grandioos cabaret-nummer
Het ligt niet in cnze bedoeling,

elke week het cabaret-programma.
dat hotel Bouxves biedt, uitx-oerig te
bespreken. Een uitzondering xvillen
xx-ij nu echter maken x-oor het gran-
dioze cptreden x-an het Spaanse
danspaar ..Celia & Ramos". Wat dit
duo biedt, is zó phenomenaai. zoxvel
uit artistiek, technisch als muzikaal
oogpunt, dat hier x-an een xverkelijk
geniaal cptreden kan gesproken
xvcrden. U mcogt dit niet missen,
dit uiterst boeiend spel x-an gratie.
kur-.st en charme. Zij blijx-en nog
éèrj v-eek in hctel Bouwer er. 'Teden
elke ax'cnd op.

Actie voor nieuw troephuis
Daar wegens uitbreiding van de

woningbouw het ouce troephuis
x'an de Zandx-oortse padx-inders bin-
nen afzienbare tijd zal moeten
xvorden afgebroken, hebben de
„Buffalo's" tijdens de gehouden
c-uderax-ond in de Wilhelminaschool
plannen uiteengezet, xvelke zullen
kunnen leiden tct de bouxx- x-an een
nieuw troephuis in de badplaats.
Van de ./10.000.— die hierx-oor nodig
zullen zijn. kxvam reeds een gift
tinnen van ƒ2.000,—. Voor de ont-
brckende acht mille heeft men thans
behalve de actie, die eind April zal
xx-crden ingezet. ..Een heit je x-oor
eer. karxveitie". een bonte avcnd en
een bcrar. een origineel plan ge-
reed. x-:,".rer.5 ôe indertijd door Ds.
Sehoch ir. Krrterdam toegepaste
methrce voer het x-erkrijgen" x-an
een herx-crmd .-le-igdpebruxx-. in na-
x'olging x-an het -roorDeeld x-an
vccrganger K-.ngs'.ey var. een Me-
thodistenkerk in Wüson (V.S ).

Men stelt zich n.l. voc-r. eind Mei
a.s. aan de ouders x-an alle Zand-
voortse padvinclcrs een 'eed: ag x-an
ƒ10.- ter hand te stellen, dat tijdens
het seizoen zodanig moet worden
besteed, dat er aanzienlijk meer
geld voor terug zal komen, hetgeen
don na afloop x-an het seizoen zal
mceten xvorden afgedragen. Het
plan, cm op deze originele xvijze
aan het benodigde geld x-oor het
r.ieuxve troephuis te komen, xx-erd
op de ouderavond met groot er.thou-
siasme ontvangen. Half September
a.s. hoopt men cpnieuxx- bij elkaar
te kernen, waarna zal xvorden be-
kenc: gemaakt, hoeveel deze en
cncere acties hebben opgebracht.

Contact-avoncJ
Ee eudei commissie der Wim Ger-

tent?chsehcol x-oor U.L.O. heeft de
iaa:l:jkrc contoctr.vond vastgesteld
e;: Vrijdag 23 April in ..Zomeriust".
Door de leerlingen zullen enkele
sketches xx-orden epcex-oerd. terxvijl
het programma voorts x-ermeldt
plc.nc-spc! en acccrduonniiiziek. Een
wedstrjd in hcisongymnastiek zal
v. erüen c-.bouden. terxx-i.1] een zgn.
..c-Cther-.^rum" c\-encens xx-orct
\ ooi tcroid . In cverler met het hocfd
c"\.r schee! de hoer A.J. x-.d. Waa!.-
bec-lt men besloten de ax-cnd ui t -
slinierid te later, x-ullen met het
üjrt ieden v;.n leerlinren der school

Wil de vrouxv van Jansen in
de holiccptei'.' Zie pagina 4.



Drie verkiezingsvergaderingen
PARTIJ v.d. ARBEID.

De afdeling Zandvoort van de
Partij v.d. Arbeid organiseerde Don-
derdagavond l April in ..Zomerlust"
een vrij druk bezochte verkiezings-
vergadering. welke onder leiding
stond van de afdelingsvoorzitter, de
heer G. J. Sterenburg.

Ka zijn openingswoord voerde als
eerste spreker het woord, de heer
J. H. Scheps, lid van de 2e kamer,
als vertegenwoordiger van de Prot.
Christelijke levensbeschouwing.

Spreker wees in hoofdzaak op het
grote belang der Statenverkiezin-
gen. waarbij hij de stelling ver-
dedigde, dat degene, die ccnserva-
tieve statenleden kiest, daardoor
tevens een conservatieve Ie kamer
in het leven roept.

Deze verkiezing van 1954 schuift
volgens spreker vér heen over alle
verkiezingen in voorgaande jaren.
De belangen voor de P.v.d.A. zijn
thans uitzonderlijk groot. Het is
echter sprekers vaste overtuiging,
dat de plaats van de P. v.d. A. ge-
consclideerd is.
Als tweede spreker trad op de heer
A. P. W. Pielage. de R.K. levens-
beschouwing in de P. v.d. A. ver-
tegenwoordigend. lid van het Ge-
westelijk bestuur.

Spreker gewaagde ervan, dat geen
partij in Nederland kan bogen op
een doorbraak, waaruit het ver-
nieuwingskarakter van die partij
blijkt, dan alleen de P. v.d. A. Een-
heid in politiek heeft er onder de
E. Katholieken nooit bestaan en zal
er volgens spreker ook nooit komen.

. De eenheid van de R. Katholieken
wordt slechts gevonden in de „Una
Sancta" (Het Mystieke lichaam van
Christus). De Christenmensen in de
P. v.d. A. zulen er echter voor zor-
gen. dat óók de politieke beginselen
in deze partij voor de mens, van
welke levensbeschouwing ook. aan
vaardbaar zullen blijven. Ieder
R. Katholieke kiezer dient er vol'
gens spreker van overtuigd te wor
den, dat er geen enkel levens
beschouwelijk bezwaar bestaat, om
zijn stem op de P. v.d. A. uit t<
brengen, want de Christelijke be^
ginselen blijven in de P. v.d'. A
precies dezelfde als in de K.V.P.

Eaar de derde spreker, de heer
S. Doek. lid van de prcv. Staten
van Noordholland. verhinderd was
de Humanistische levensbeschou-
wing in de P.v.d.A. te vertegen-
wccrdigen. werd zijn plaats inge-
nomen door de heer W. F. Happé
wethouder te Haarlem. Deze her-
innert aan een woord van Professor
Huizinga: ..Wij leven in een bezeten
wereld". Dit is nu nog altijd zo
Het Humanisme echter leert o.m.
dat de mens moet blijven vechten
voor een goede en rechtvaardige
wereld. In de F.v.d.A. wil men een
ieder mens in zijn eigen levens-
opvatting respecteren, men heeft e_r
elkaar politiek ontmoet en dit
samengaan wordt steeds hechter
In aantal gegroeid, verbreed en ver-
diept en innerlijk sterker geworden
is de P.v.d.A.. hetgeen verplichtin-
gen medebrengt, die een elk dui-
delijk voor ogen zullen moeten staan.

Mevrouw Riek Bonset-Horst om-
lijstte het sprekers-programma met
declamatie. Haar meeslepende voor-
drachtskunst oogstte terecht een
groot succes. Haar werd er door de
voorzitter met fraaie bloemen dank
voor gebracht.

CHRISTELIJK HIST. UNIE.
In gebouw ..Ons Huis"' belegde

de afd. Zandvoort van de Christelijk
Hist. Unie. dezelfde avond een ver-
kiezingsvergadering. De voorzitter.
de heer P. v.d. Mije. opende de ver-
gadering met schriftlezing (Ps. 103)
en gebed .waarna hij het woord gaf
aan Mr. A. Wensing uit Haarlem,
die sprak over het belang van de
Prov. Statenverkiezingen.

Spreker merkte o.m. op, dat de
C.H.U. niet in de eerste plaats
staat voor de belangen van een
groep cf van het Christelijk volks-
deel. doch véél meer het algemeen
belang wil dienen. Daarna zette Mr.
Wensing doel. streven en werken
van Provinciale Staten uiteen.

Mr. Wensing wees erop, dat de
sociale vragen ons staatkundig leven
niet zozeer meer beheersen. Immers
de verschillende politieke partijen
hebben in het algemeen geen ver-
schil van opvatting meer betref-
fende de sociale voorzieningen voor
de bevolking. De C.H.U. wil echter
blijven streven naar een Christelijke
levensopvatting. In dit verband be-
tekent ..doorbraak" de erkentenis,
dat Christus geen Koning meer is
over alles en allen. Tegen deze
doorbraak-politiek tekent de C.H.U.
appèl aan.

Na verschillende uit de vergade-
ring gestelde vragen te hebben be-

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur lot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. B. ENTZINGER,
Brederodestraat l, Telefoon 2181.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan alleen gebruik
te maken bij noodgevallen van
Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandag-
morgen S uur.
A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, Tel. 282G.

antwoord, vond een besloten leden-
vergadering plaats, waarbij het
bestuur als volgt werd samengesteld
E.J. Poster, voorzitter; K.C.v.d. Mije
secretaris; J.H. Kroon, penningm.:
J.H. Koning Mzn.: P.A' de Boer. S.
Slagveld en W. v.d. Werff, leden.

De scheidende voorzitter, de heer
P. v.d. Mije, die niet meer voor her-
benoeming in aanmerking wenste
te kcmen, werd op sympathieke
wijze toegesproken door de heer
W. v.d. Werff, die hem dank en
hulde bracht voor het vele belang-
rijke werk. gedurende tal van jaren
in het belang van de afdeling ver-
richt.

ANTI REV. PARTIJ.
In ,.Cns Huis'' belegde de Anti

Kev. kiesvereniging Maandagavond
een vrij druk bezochte verkiezings-
vergadering. Nadat de voorzitter
van de afdeling, de heer P. Brüne,
op de gebruikelijke wijze geopend
had. de aanwezigen had welkom
geheten en de spreker van deze
avond had ingeleid, hield het 2de
kamerlid. Dr. J.H.A.J.S. Bruins Slot
een belangwekkend en boeiend be-
toog over het onderwerp: „A.R. óók
in deze tijd".

Spreker ving aan. met erop te
wijzen, dat het: .,in deze tijd" be-
grensd werd door twee belang-
rijke dingen, n.l. het kort geleden
gevierde 75-jarige jubileum der
partij en de komende Statenverkie-
zingen .Spreker wilde echter deze
avond het accent leggen op het 75-
jarig jubileum der partij, waarbij
hij zich afvraagt, hoeveel Anti ~Re-
volutionairen werkelijk dankbaar
zijn. dat de partij 75 jaar bestaat.
Hcevelen zijn de A.R.-gedachte toe-
gedaan uit sleur? Doch de enige
reden, waarom men heden kan
zeggen: „De A.R.-partij is onze
partij, is daarin gelegen, dat deze
partij een brutale pretentie heeft,
n.l. zij zegt: wij wensen het woord
van God te laten stralen over het
politieke leven. Dit wordt de partij
aangewreven als politieke hocg-
mced. De A.R. groepeert zich om
de Bijbel, omdat daarin de hoofd-
waarden voor het politieke leven
verankerd liggen. Daarom is deze
politiek niet star. integendeel.

Na uitvoerig de schoolstrijd, die
onder Groen van prinsterer werd
beslecht, te hebben besproken,
kwam spreker tct de conclusie, dat
daarmede tevens het Vrijzinnig
Christendom werd doorbroken.
Doch deze strijd gaat zich thans
herhalen, want men wil uitgaan
van de leuze: Eén volk. één natie;
van de veronderstelling, dat de
structuur van Cns volk één is en
ongebroken. Dat manifesteert zich
in talloze dingen. Overal duiken
deze problemen op en dit is des te
gevaarlijker, omdat de meeste A.R.
denkenden, dit niet dóór hebben.
Dit nu is levensgevaarlijk! Elke
principiële gedachtengang verdwijnt
hetgeen onherroepelijk leiden zal
tot het herstel van de vrijzinnig-
beid als grote machtsfactor in ons
land. In de moderne economie van
heden groeien liberalen en socialis-
ten (V.V.D. en P.v.d.A.) reeds weer
naar elkaar toe.

De scheclkwestie in de 19e eeuw
was iets spectaculairs, doch het-
geen zich nu voltrekt gaat vrijwel
ieruislcos. Het komt van alle kan-
ten aangeslepen. Dit nu zijn de
problemen, die in de politiek van
heden zéér levendig zijn. Het gaat
n.l. niet meer om concrete punten.
Want de huidige politiek wordt ge-
voerd buiten het parlement om en
gaat om de harten van de mensen.
Daarom moet er een groep in ons
volk blijven, die voortdurend waak-
zaam is en aan deze greep naar de
macht een halt kan toeroepen. De
A.R. meet Apostolair en Missionair
werk verrichter.. In wezen gaat het
thans om de vraag: „Wie krijgt de
greep op ons volk?" Deze belang-
rijke vraag zal elke kiezer bij de
komende Statenverkiezingen dui-
delijk voor ogen moeten staan,
waarbij de klare en principiële
houding van de A.R. partij van
groot belang zal kunnen zijn.

Na de uitvoerige rede, die met
rote aandacht werd gevolgd, werd

van de gelegenheid tot debat een
rij groot gebruik gemaakt, waar-

na de voorzitter de spreker dank
bracht voor de
ceier.de avond.

leerzame en
K.

Zandvoort's dorpscentrum
binnenkort lichtcentrum

Cp 30 April (Koninginnedag) zal
Zandvoort's dorpscentrum worden
herschapen in een lichtcentrum van
een omvang, zoals de badplaats die
tot nu toe niet heeft gekend.

Cm 8 uur zullen de grote winkel-
straten de seizcenverlichting ont-
steken. t.w. in Haltestraat. Kerk-
Etrsat en Grote Krocht. Wat de Hal-
testraat betreft, zal het een geheel
nieuwe verlichting zijn met licht-
punten driemaal zoveel in aantal
als dat in vorige jaren het geval
was. Aan de beide toegangen tot de
straat bij Raadhuisplein en Zee-
straat zullen bovendien verlichte
bogen over de straat worden aan-
gebracht. Het ligt in de bedoeling,
in %-clgende jaren deze bogen op
korte afstand van elkaar in de ge-
hele straat aan te brengen. Ter ere
van het ontsteken van deze ver-
lichting organiseert de Haltestraat-
vereniging des middags een gecos-
tumeerde kinderoptocht voor kin-
deren tot en met 13 jaar voor per-
scnen, paren en groepen. De in-
schrijving voor deze optocht staat
open voor alle in onze gemeente
wonende kinderen. Men kan zich
opgeven a 10 et. per persoon bij
Boekhandel F. van Herwijnen, Hal-
testraat 12.

De Kerkstraat-vereniging heeft
zich ten doel gesteld, op dezelfde
avond óók de verlichting in deze
straat opnieuw te ontsteken. Hier
zsl dezelfde verlichting worden
aangebracht, die het vorig seizoen
zo uitstekend heeft voldaan, n.l.
lichtbogen op korte afstand van el-
kaar ever de straat gespannen,
waardoor een plafond van licht ont-
staat.

Het spreekt vanzelf, dat Zand-
voort's derde voorname winkel-
straat, n.l. de Grote Krocht, bij deze
verlichting niet wilde achterblijven.
De- winkelstraatvereniging, die zich
ook daar heeft gevormd, is thans
met de verlichtingsvoortereidingen
zó ver gevorderd, dat het plan voor
de seizcenverlichting is gereed ge-
kcmen. Enkele laatste moeüijk-
heden, die zich nu nog voordoen,
echt men zeker te kunnen overwin-
nen en dan zal eveneens op 30
April op de Grote Krocht de fraaie
seizoenverlichting gaan branden,
n.l. twee grote verlichte poorten
aan beide zijden van de straat bij
Raadhuisplein en Hogeweg, terwijl
cp de trottoirs links en rechts fraai
versierde masten zullen worden op-
gericht, waartussen, bevestigd aan
kabels, een groot aantal gloeilam-
pen zal worden opgehangen.

ALS DE SCHOONMAAK
Uw handen onooglijk maakt,

P U R O D maakt ze weer spoedig
gaaf en zacht. Doos 85 - 45 cent.

25 jaar in gemeentedienst
De heer H. Weber. geldophaler-

letercpnemer bij het gas- en
vaterleidingbedrijf. herdacht Vrij-

clag 2 April zijn zilveren jubileum
gemeentedienst.

Om 11 uur werd de jubilaris in
één der kantoorlokalen in de wa-
ertoren door burgemeester Mr. H.

M. van Fenema toegesproken, die
hem onder dankzegging voor zijn
rouwe dienst namens het gemeente-
,-estuur een enveloppe met inhoud
anbood. Namens het gezamenlijk
erseneel overhandigde de directeur

de heer A.A. Cense, met een sym-
lathieke toespraak de heer Weber
on armbandhorloge. De heer A.
Calff roemde de prettige samen-
verking die altoos had bestaan,
vaarna de heer F. de Jong de huldi-
ing besloot door als voorzitter van
e plaatselijke afdeling van de Alg.
ond van ambtenaren, de jubilaris
on asbak en diens echtgenote
loc-men aan te bieden.

Zandv. Handels Ver.
Ee Zandv. Hanflelsver. belegteen

vergadering a.s. Woensdag in hotel
Keur. Agenda: l Opening. 2 Ingeko-
men stukken. 3 Notulen. 4 Bespre-
king sterrit Bond zonder Naam
(Verpachting tenten). 5 Bespreking
verpachting circuit. 6 Hetgeen ver-
der ter tafel kcmt. 7 Rondvraag. 8
Sluiting. Na afloop wegens sluiting
winterseizoen gezellig samenzijn.

Een nieuw bedrijf
Van Maandag a.s. af zal Zand-

vocrt een nieuw en interessant be-
ctrijf rijker zijn. Dan zal n.l. aan de
Dr. Smitstraat no. 8 de filmstrook-
onderneming ..Firjron", gevestigd in
Amsterdam, haar filiaal-bedrijf
cpenen, hetgeen noodzakelijk werd,
daar het bedrijf te Amsterdam
dringend om uitbreiding vroeg en
men daarvoor aldaar geen geschikte
ruimte kon vinden. Door een geluk-
kige omstandigheid kon men ge-
ncemd pand in Zandvoort betrek-
ken. Deze onderneming vervaar-
digt filmstroken, de z.g. „stilstaan-
de projectie" ten behoeve van kin-
deren, scholen, verenigingen, gods-
dienstige instellingen en óók voor
particulieren, tegen zéér billijke
prijzen. Sinds de oprichting staat
het bedrijf onder leiding van de hr.
J. R. Schiltrneijer Jr„ die zich per-
socnlijk met de redactie en samen-
stelling van de meeste filmstroken
belast. Gaarne wensen wij de ,.Fi-
prcn" bij de aanvang hunner werk-
zaamheden in Zandvocrt véél succes

Zandv. Hockey Club

In een goed gespeelde wedstrijd
heeft het vierde elftal zijn laatste
ccrnpeUtiewedstrijd tegen H.B.S. 7
met 4-0 gewonnen. Het Ie dames-
elftal verloor van de kampioene
Be Fair 2 met 7-0. Het 2e dames-
elftal plaatste zich in de tweede
ronde van de Kennemerlandbeker
fioor een 2-0 overwinning op
Saxenburg.
Het programma voor a.s. Zondag:

Heren: Veteranentournooi Hurley. >

Jeugddienst
Gaarne verstigen wij nog even de

aandacht op de Jeugddienst. die de
Ned. Protestantenbond a.s. Zondag-
avond om 7 uur houdt in het ge-
bouw aan de Brugstraat. In deze
dienst hoopt voor te gaan Ds. J.
Heidinga van Haarlem. Wij wekken
onze jongeren cp, naar het woord
van deze bekende predikant eens
te gaan luisteren!

Bazar Zandvoortmeeuwen
Wij vestigen . neg even de aan-

dacht op de bazar die heden (Vrij-
dagavcnd) en Zaterdagavond in
„Ons Huis" wordt gehouden ten
bate van het trainingsfonds van de
voetbalvereniging ,,Zandvoortmeeu-
wen". Verzuimt Ü vooral niet, er
een bezoek te brengen.

Leerlingen-uitvoering
Het dans-instituut Jac Stol zal

een leerlingen-uitvoering ten be~
sluite van de afgelopen cursus hou-
den in gebouw „Zcmerlust" Zater-
dagavcnd a.s.. Proeven voor de
„Medal-test" zullen hier eveneens
werden afgenomen, terwijl enkele
nieuwe dansen zullen worden gede-
menstreerd.

Proefdraaien nieuwe sirene
Ee nieuwe sirene, ten behoeve

van het oproepen van de brand-
weer in „Plan Noord" geplaatst, zal
Zaterdag a.s. des middags tussen 2
en 3 uur worden beproefd.

Ouderraad
Vertegenwoordigers van de ouder-
commissie der diverse Zandvoortse
scholen zijn Vrijdag 9 April des
avonds 8 uur in het Raadhuis bij-
eengeroepen door de cuderraad te
Zandvocrt. Daar diverse leden van
deze raad periodiek aftredend zijn,
ïal verkiezing van een nieuwe
cuderraad tijdens deze bijeenkomst
o.m. plaats hebben.

Mijnhsrdt Kiespijnpoedert. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.

Uitslag opstelwedstrijd
Uitslag opstelwedstrijd leerlingen

Zandvcortse scholen over het onder-
werp: ..Hoe kan ik de Brandweer
helpen?".

De beste opstellen vervaardigden:
Hannie Schaftschool: Cees Aaij

(5e klas): Dick van Dijk (5e klas);
Scnja Bos (6e Klas): Dodewijk Wïe-
ner (3e klas); Bea van Hamburg.

Maria school: Marianne Stegger-
da (klas 5); Willy van Houten (kl.6K
J. Bernsen (klas G); K. Warmerdam
(klas 6); G. v.d. Wolde (klas 6).

Wilhelminascnool: Truusje van
Duijn; Maja Keur; Wim Cense;
Rsimond Milikan; stineke v.d.Voet;
Bep van Harrevelt; Kees de Ruiter.
Klassen onbekend.

Julianaschool: Arie Schuiten (kl.
6); Glga Moes (klas 6b): Tonnie van
der Wekken (klas 5): Elsje Verhoe-
ven (klas ?): onbekende schrijfster
over onderwerp: „onvoorzichtigheid
met de gevolgen" (klas 5); onbe-
kende schrijver over het onderwerp
„Grote brand" (klas 4).

Karel Doormanschcol: Engel Le-
ver (klas 8); Coert Polman (klas ?);
H,A. v.d. Zwart (klas 6); Corrie
Keur (klas ?); Jcpie Breedijk (kl. ?).

De gelukkige winnaars en winna-
ressen zullen binnenkort worden
opgeroepen (in groepen) om de be-
locfde échte brandweeroefening mee
te maken. Er werden prachtige
pennevruchten gewrocht. Eén van
de mooiste hopen wij binnenkort te
plaatsen.

Speeltuinver. "Kindervreugd»
Het bestuur van de speeltuin-

vereniging „Kindervreugd" belegt
de jaarvergadering cp Vrijdag 9
April in „Ons gebouw" in de Brug-
straat. De agenda vermeldt o.m. de
bespreking van de viering van het
5-jarig bestaan der vereniging, de
plannen, voor het komende zomer-
seizoen en een bestuursverkiezing.
Ee aan de beurt van aftreden
zijnde voorzitter, Ie penningmeester
en 2de secretaris, stellen zich allen
herkiesbaar, in de vacature van de
heer A. van Breukelen, die zich niet
meer herkiesbaar stelt, zal moeten
worden voorzien.

Na het „Palmpaasfeest", dat op
Zondag 11 April wordt gehouden.
volgt op Zaterdag 24 April in ,,Zo-
merlust" een bonte avond, waar o.a.
dcor leden der vereniging een vro-
lijk en gevarieerd programma zal
worden opgevoerd en de verschil-
lende clubs acte de présence zullen
geven. De opbrengst van deze
avond zal worden bestemd voor het
Zandvoortse speeltuinwerk.

Bridge-nieuws
Ook de derde week van de 2de

competitie van de bridgeclub „brid-
gen voor plezier" kenmerkte zich
docr verrassingen, als gevolg dat
vele koppels bijna in punten gelijk
stonden. De uitslag luidt als volgt:
Jan-lijn: l fam. Gebe. 104-\ 2 fam.
v. Wonderen. 1035 pt. 3 fam. v.
Straaten. 81 pt. 4 dames Verbaten-
den Belder 76 pt. 5 fam. de Jong.
72 en 6 fam. v. d. Vlerk 66 M,P.
Piet-lijn: l Mej. Dirksen-de hr. Vle-
ming 83 pt. 2 fam. Snijer, 82 pt. 3
heren Bakker-de Haas 76 pt. 4 da-
mes Denkers-de Haas 75 pt. 5 heren
Plcegman Sr., - Jr 68 en 6 dames
Vleeming-Kuijters 66 M.P.

De volgende week Dinsdag wordt
er geen competitie gespeeld, maar
een wedstrijd met uitgezochte spel-
len om Paas-eieren. i

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. v.m. 10 uur:
Ds. L. Hoorweg Jr. van Haarlem.

17 uur: Ds. A. de Ruiter. Z. 43.-
HERVORMDE KERK

Zondag a.s.: Geen Jeugdkapei;
10.30 uur: Ds. C. de Ru.

Bevestiging van lidmaten.
Medewerking Kerkkoor.

7 uur: Ds. R. H. Oldeman.
Goede Vrijdag 16 April, 10.30 uur:
Ds. C. de Ru. Bed. H. Avondmaal.
7 uur: Ds. R. H. Oldeman.

Bediening H. Avondmaal..
NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:

Prcf. Dr. M.A-Beek van Amsterdam.
7 uur: Jeugddienst.
Ds. J. Heidinga . van Haarlem.

NEE. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in „Ons Huis". Spr. M. C. Draijer,
Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 7, 8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen om 7 en

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Twee belangrijke lezingen
De culturele kring „'t Helm" heeft
zich met een circulaire tot leden en
donateurs gewend, waarin men uit-
eenzei, te menen er goed aan te
doen, om na de serie kunstavonden
van deze winter de aandacht te
vragen voor twee rr.in of meer op
zichzelf staande lezingen, waarvoor
men heeft uitgenodigd Prof. Dr. C.
W. Mönnich en Mr. Abel Herzberg-

Het betreft hier twee mensen, die
docr het uitspreken van hun in-
zichten, voor de moderne mens be-
langrijke mogelijkheden hebben ge-
opend. Niet door het louter weten-
schappelijk benaderen van de
vraagstukken, die zich aan de
mensheid voordoen, maar door hun
persoonlijke ervaringen en belevin-
gen in hun uitingen te betrekken
de waarde van hun betogen aan-
zienlijk versterken.

Prof. Mönnich zal Maandag 12
April in hotel Keur spreken over
zijn onlangs verschenen boek: „Pel-
grimage" in een onderwerp, dat tot
titel draagt: „Christendom en cul-
tuur",

Mr. Herzberg zal op Maandag 26
April oveneens in hotel Keur het
onderwerp behandelen: „Het Joodse
vraagstuk". Hierover zullen nog
nadere bijzonderheden worden be-
kend gemaakt.

„'t Helm" hoopt door deze hoogst
actuele lezingen een bijdrage te
leveren tot een groter begrip over
vraagstukken en mensen, waarvoor
in de vaak enorme warwinkel van
onze huidige samenleving méér be-
grip allernoodzakelijkst is.

en rheumatische pijnen
wrijft TJ v.-eg met

Voetballende brandweer
A.s. Zaterdagmiddag speelt een.

brandweerelftal een voetbalwed-
strijd cp het hockeyterrein aan de
van Lennepweg tegen een elftal van
de Simplexfabriek te Amsterdam.

VOOR DE VROUW:
Schoonheidsverzorging

(Vervolg.)
Derhalve moet een vrouw, wier

huid geen water en zeep verdraagt,
— en dat is bij de meeste vrouwen
het geval — deze huid op de vol-
gende manier reinigen.

In de eerste plaats moet de opper-
vlakkige maquillage, vermengd als
deze reeds is met stof en vuil, afge-
ncmen worden en men doet dit of
met een zuiver, vette cleansing
cream of met iets minder vette
liquid cleanser. Men doet er het
verstandigste aan hierbij iedere
vrouw zelf te laten beslissen, welke
van deze twee producten zij zal
prefereren. Het gevoel is in zulke
gevallen een goede en verstandige
gids, maar gewoonlijk is het zo, dat
een vette huid beter op een liquid
cleanser, een droge huid beter op
een cleansing cream reageert. Ook
wanneer een vrouw zich niet „opge-
maakt" heeft en gedurende haar
verblijf in huis niet met al te veel
stof en vuil in aanraking is geweest,
is bovengenoemde reiniging aan te
bevelen. Maar eventueel zou men.
dan ook kunnen volstaan met een
opfrissen door middel van gedestil-
leerd water, of een alcoholoplossing,
van pl.m. 30 a 35"/o of, nog beter,
met een van die in de handel zijnde
lotions, die, behalve alcohol, ook' nog
andere goede bestanddelen bevatten
en geheel op de zuurgraad van de
huid zijn afgestemd. Want speciaal
op deze laatste factor komt het aan.

Dr. P.H. v.d. Hoog, huidarts.
(Wordt vervolgd,.)

Onthoudt één ding! Voor

\>DEKHOOG
PARFUMERIE „HZLDERING"

Kerkstraat 23 ' - Telefoon 2107.



OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Ophalen huisvuil
De directeur van de dienst voor

publieke werken maakt bekend, dat
op 16 April (Goede Vrijdag), Zater-
dag 17 April en Maandag 19 A"ril
(2de Paasdag) geen huisvuil wordt
opgehaald.

Taxi bestellen?
26OO
BELLEN!!

SCHROEDER - .HOGEWEG 50
Trouwen, lange afstanden,

billijke prijzen.

Deze week RECLAME

250 gram gesorteerde
koekjes voor 60 cent

VOOR PASEN: PAASBROOD
in diverse prijzen, vanaf f l,—

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.

TELEF. 2153

P A AST U D
Verlovingstijd

Ruime sortering Linnengoed
BADDOEKEN vanaf .. 85 et.
THEEDOEKEN 68 et.
WASHANDJES 19 et.
LAKENS ƒ3.75
SLOPEN r" 1.38
CNTBIJTLAKENS .... ƒ3,55

Hete LINNENU1TZET bij ons
3% KORTING

Ook hebben icij ruime sor-
tering Nylonkousen, Sokken,

Tricotages, Babygoed,
Ccrsetten en B.fif/s.

Fa. NOTTEN

De Kampioen
HALTESTR. 59 - Zandvoort

GEVRAAGD: FUNK MEISJE voor
hele of halve dagen voor direct of
later. Pension Friesland. Hogew. 36.

UITGEBREIDE

op Woensdag 14 April
's morgens 10 UUR in de grote zaal
van ZOMERLUST (ingang Gast-
huisplein), o.a.: ged. inboedel (we-
gens sterfgeval), voorts uit pension-
bedrijf e.a.: slaap- en huiskamer
am„ bankstel, ledikanten met bed-
stelien, leren clubs, kamerbiljart,
garderobekast; voorts partij terras-
stoelen met -tafels, koffieketel,
serre- en tuinmeubelen, stapelbed-
den, dubbele gootsteenbakken, elec.
wasmachine, keukengoederen en
vele andere goederen.
KIJKDAG: Dinsdag 13 April van
2-8 uur. Goederen veer deze veiling
kunnen nog worden opgegeven.
Inlichtingen dagelijks.
Veilingmeester

P. Waterd r ï n ker
TELEF. 2164

Het is een kwestie van vertrouwen,
Uw kostbare kleding bij een sto-
merij in behandeling te geven. Dit
vertrouwen wordt bij ons niet be-
schaamd! Wij hebben een geleide-
lijk uitbreidende kring van clientèle,
die door ervaring wijs geworden hun
stoorngoederen bij ons in behande-
ling geven. Vraagt U eens onze
tarieven? Deze zijn steeds aan de
lage kant.
Modemagazijn T. C. van der Schelde

Afd. Van Dress Cleaning
Haltestraat 7 - Telefoon 2807.

TAXI?
P.Kerkrnan's
Autobedrijven - Haltestr. 63

Telef. 2560
en

2214
Speciale tarieven trouwrijden

i en lange afstanden. i

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken.
tafels, sluelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

NEE MAAR...
Laat nu Uw schoenen REPAREREN met

BESTOLITE
HET bekende ZOOLMATERIAAL.
5 x sterker dan leer en goedkoper!
KINDERZOLEN v.a f 1,95
DAMESZOLEN v.a ƒ 2,75
HERENZOLEN ƒ 3,50

Ter kennismaking ontvangt U van
10-17 April: 10% KORTING

HET ADRES voor SCHOENEN- en KOUSEN-
REPARATIE is en blijft:

Haltestraat 11.

Enorme collectie
BAMESJUMPERS en VESTEN, exclusieve

modellen vanaf ƒ3.25
HAZEWIND FIXPOOL PANTALONS in

Corduroy en Manchester

Sporthuis

95
Haltestraat 35

9 9

Telef. 2131

MET DE A.S. FEESTDAGEN:

van

Uit de beste grondstoffen vervaardigd!

TELEF. 2820

VRIJDAG en ZATERDAG

Geweldige RecSame

Slagerij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

Bij elke 500 gr. RUNDVLEES: 250 gr. RAUW
RUNTJVET van 50 voor 25 CENT of een pakje
eigen gesmolten VET van 60 voor 30 CENT

l Kg. ROSBEAF van ƒ2,25 p. 500 gr. NU ƒ4,-
MAGERE LAPPEN en RIBLAPPEN

ƒ1,98 p. 500 gram, p. kg. f3,75.
500 gr. GEHAKT met 250 gr. RAUW RUNDVET

TEZAMEN ƒ1.70

Opening nieuwe tennisbanen
Zaterdagmiddag werden door

burgemeester Mr. H.M.van Fenema,
cnder weersomstandigheden, die
zich méér eigenden voor het openen
van ijs- dan van tennisbanen, de
drie nieuwe tennisbanen van de
tennisclub „Zandvoort", gelegen op
de terreinen van de Kennemer
Golf- en Countryclub, officieel voor
geopend verklaard.

De voorzitter, de heer J.M. Smids,
verwelkomde onder de aanwezigen
in het bijzonder de burgemeester
van Zandvcort. het bestuur van de
Kon. Ned. Tennisbond en het be-
stuur van de K. N. T. B. district
Haarlem. Spreker wees erop. dat
de ingebruikneming van deze drie
nieuwe banen een mijlpaal be-
tekende in de drie jaar oude ge-
schiedenis van de Zandv. tennis-
club. De ligging en accomodatie
vsn deze banen heeft de stoutste
verwachtingen overtroffen. Men
heeft plannen, gezien de uitbreiding
der vereniging, binnen niet al te
lange tijd op een nabij gelegen ter-
rcin nóg drie nieuwe banen aan te
leggen. Dit neemt niet weg, dat de
tennisclub „Zandvootr" zéér verblijd
is met deze eerste drie banen,
waarvoor véél \verk moest worden
verzet. Dank bracht spreker aan
het bestuur van de Kennemer Golf-
en Countryclub. aan de Gemeente-
lijke autoriteiten en het Zandvoortse
S.ss- en waterleidingbedrijf, voor de
vlotte medewerking, die werd ver-
leend. Met de hoop uit te spreken,
dat de tennisclub „Zandvoort" bin-
nenkort enkele sporten op de com-
petitie-ladder zou mogen stijgen,
verleende spreker het woord aan
Zandvoorts burgemeester, voor de
officiële opening.

Mr. van Fenema wees erop. dat
de geschiedenis vertellen van het
verloop van de tennissport in Zand-
voort. een „long-set" zou worden.
Spr. bepaalde zich daarom maar
liever tot het heden en de toekomst
en stelde vast, dat de geest van
voortvarendheid bij het wederop-
bouwwerk in Zandvoort alom be-
toond, cók hier aanwezig was. Wat
hier iot stand werd gebracht had
sprekers grootste bewondering. De
ingebruikneming van deze nieuwe
banen betekent voor de badplaats
een grote aanwinst, want het werd
niet alleen door de inwoners, doch
óók door de badgasten zéér gemist.
Particulier initiatief bracht hier met
gemeentelijke hulp dit fraaie com-
plex tot stand. Nadat Mr. v.Fenema
de wens had uitgesproken, dat
Zandvoort op tennisgebied nog eens
Noordwijk naar de kroon zou mo-
gen steken, begaf het gezelschap
zich naar de hoek van het banen-
complex, waar de burgemeester,
door het zgn. „breken" van de club-
vlag, de banen voor geopend ver-
klaarde.

Mr. A.M.Tijsseling, voorzitter van
het district Haarlem van de Kon.
Ned. termisbond, feliciteerde hierna
de Zandvoortse vereniging met
deze prachtige aanwinst. Hier kwam
een pracht stuk werk tot stand.
Spr. wijst met grote nadruk op de
waarde van een sterke jeugdafde-
ling. speciaal in een badplaats, waar
tennis één der belangrijkste sporten
is.

Wegens het slechte, gure weer
meest de aangekondigde exhibition
van leden van het eerste team dei-
Amsterdamse hoofdklasser D. D. V.
worden uitgesteld. Deze demonstra-
tie zal thans op een nog nader be-
kend te maken datum in Juni
plaats hebben. Enkele leden van de
Zandvoortse vereniging lieten zich
echter niet weerhouden door kille
regenvlagen en speelden nog een
partijtje dames- en heren-enkelspel.

Intussen kan worden'vastgesteld,
dat deze. achter hoge duinen prach-
tig beschut liggende banen, waar-
van de afwerking bijzonder ver-
zorgd is. evenals die van het aan-
grenzende club- en verkleedlokaal,

een belangrijke aanwinst voor
Zandvoort betekent, daar men het
na de oorlog lange tijd zonder en
daarna enkele jaren met de baan
achter hotel De Schelp heeft moeten
stellen, reden waarom deze mooie
uitbreiding van de tennis-gelegen-
heid zeker óók door de badgasten
zéér zal worden toegejuicht.

Bij het verlaten van het terrein
werden aan burgemeester Mr. H.M.
van Fenema, namens het bestuur,
nog fraaie bloemen aangeboden
voor diens echtgenote.

Kerkboeken
Boekhandel V. J. van Petegem
KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793.

EEN GROOT SUCCES is onze
fabrieksverkocp van Mantels. Top-
pers en Regenrnantels. Wij ontvingen
neg een kleine partij Mantels in
Traversstofien voor ƒ49.50 en ƒ55.-.
Voor deze prijzen kunt U normaal
niet eens de stof en de voering
kopen! Misschien is er iets voor U
bij! U doet er verstandig aan, eens
even bij ons te kijken, het verplicht
U tct niets.
Mcdemagazijn T. C. van der Schelde

Haltestraat 7.

Sluiting bureaux
Het gemeentebestuur van Zand-

voort heeft bekend gemaakt, dat de
gemeentelijke diensten en bureaux
zullen gesloten zijn op Goede Vrij-
dag en Zaterdag 17 April de gehele
dag, alsmede op Woensdag 5 Mei
des middags.

BURGERLIJKE STAND
2-S April 1954.

Geboren: Paul, z. van P. Hoog-
vorst en M.Noordervliet. Raymonde
Leone Adriana Elizabeth Maria, d.
van L. R. Webber en E. v.d. Geer.

Getrouwd: L.H. Colier en E. J.
van Kcuteren. J. J. Holzmann en
A. in 't Hout.

Overleden: W.A. Herfst, oud 50 j.
echtg.e van L. Sok.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

April berijdbaar
11 10.05 17.— 22.56 6.- 14.00-21.00
12 11.36 18.30 -.- 6.30 15.30-22.30
13 -.24 7.30 12.54 20.— 4.30-11.00
14 1.28 8.30 13.51 21.— 5.30-12.00
15 2.14 9.- 14.33 21.30 6.00-12.30
16 2.50 10.— 15.05 22.— 7.00-13.00
17 3,21 10.30 15.35 22.30 7.30-13.30
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.

K.J.C. Zandvoort
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zand-

vcort de 2e ronde voor het vier-
maandelijkse kampioenschap. De
strijd was zeer spannend. Ie werd
onze stoere voorzitter T. Veen; 2e.
D. v.d. Werf f; 3e. J. Kol Jr.: 4e. Jac.
Versteege. Heren, doet Uw best
voor de kampioensprijs.

Oefening Staalt Spieren
Door geheel Kennemerland wor-

den thans de grote voorbereidingen
getroffen voor de deelname aan ons
internationaal turnevenement op 4
Juli a.s. in het Sportpark. De wed-
strijden die in de ochtenduren wor-
den verwerkt, bieden vele mogelijk-
heden, zodat een grote aanmelding
kan worden verwacht. Ook onze
vereniging zal aan deze wedstrijden
deelnemen! Met het oog hierop
zullen in de Paasvacantie de lessen
doorgaan, hoewel die van Maandag
(2e Paasdag) worden verzet naar de
Woensdag d.a.v.

Het ligt in de bedoeling met een
damesploeg deel te nemen aan de

Olympische dag,- die op 13 Juni a.s.
in Amsterdam plaats vindt. Veel
hangt af van het geregeld bezoeken
van de lessen.

Voor niet-deelnemende leden be-
staat tot l Mei a.s. gelegenheid
kaarten te bestellen bij de secretaris.

Wandelen: Om misverstanden te
voorkomen wijzen wij er nog even
cp, dat de jubileum-marsen van 15
km. (jeugd) en 30 km. (ouderen),
zowel op 29 als 30 Mei a.s. gehouden
worden. Het parcours loopt over de
betonwegen van de waterleiding-
duinen. Vcor hen die wensen deel
te nemen wordt training wel aan-
bevoleii!

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:

T.Z.B.-Vogelenzang 0-0
T.Z.B. 2-Schoten 5 1-6
T.Z.B. adsp. a-D.E.M, b 2-0

Programma voor a.s. Zondag:
Spaarnestad 3-T.Z.B. 2 2 u.
Vogelenzang 3-T.Z.B. 3 2 u.
Vogelenzang jun. a-T.Z.B, a 12 u.

Zaterdagmiddag:
v. Nispen adsp. b-T.Z.B. b 4 u.

Z.V.V. Zancvoortmeeiivven
De wedstrijd Kennemers 4-Zandv.
meeuwen 3 vond wegens terrein-
afkeuring geen doorgang.

Het 4e elftal speelde een technisch
goed partijtje tegen Haarlem 5 maar
bracht het niet verder dan tot ver-
deling der punten. Het 5e elftal liep
tegen R.C.H. 7 in de eerste helft een
2-0 achterstand op. Na de hervat-
ting ging het beter en men wist deze
stand in een kleine overwinning om
te zetten. Ook 't 6e elftal behaalde
de volle winst in de uitwedstrijd
tegen VI. Vogels 4. Een mooi resul-
taat boekte het 7e elftal door tegen
de leider Halfweg 4 gelijk te spelen.

Het Ie Zaterdagmiddagelftal heeft
zijn plaats in de K.N.V.B. in de laat-
ste wedstrijd thuis tegen S.I.Z.O.
met succes verdedigd. Het behaalde
een zwaar bevochten 1-0 overwin-
ning dank zij zeer enthousiast spel
en goed volhouden. S.V.J. verloor
de laatste wedstrijd en degradeert
uit deze afdeling.
Uitslagen, van j.l. Zondag:

Zandvoortm. 4-Haarlem 5 1-1
Zandvoortm. 5-R.C.H. 7 3-2
VI. Vogels 4-Zandvoortm. 6 1-2
Halfweg 4-Zandvoortm. 7 0-0
Zandv.m. jun. a-V.S.V. b 8-2

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandvoortm. 1-S.I.Z.O. l 1-0
S.V.J. 3-Zandvoortm. 2 3-2
Zandv.m. adsp. d-R.C.H. j 2-1
A.s. Zondag gaat het Ie elftal van

Zandvoortmeeuwen op bezoek bij
H.B.C, te Heemstede. Men zal pro-
beren revanche te nemen voor de
1-0 nederlaag in de thuiswedstrijd
tegen deze ploeg geleden.

Zoals bekend staat het 2e elftal
er dit seizoen niet rooskleurig voor.
Deze pleeg bezet de onderste plaats
en heeft nog slechts een theore-
tische kans om degradatie te ont-
lopen. A.s. Zondagmiddag speelt dit
elftal thuis tegen V.V.B. 2. Indien
deze wedstrijd verloren wordt is
degradatie een ïeit.
Programma, voor Zondao 11 .April:

H.B.C. 1-Zandvoortm. l 2.15 u.
Zandvoortm. 2-V.V.B. 2 2.30 u.
Zandvcortm. 4-R.C.H. 6 9.45 u.
Geel Wit 4-Zandvoortm. 6 12 u.

Programma voor Zaterdag 10 April:
Zandvocrtm. 2-S.I.Z.O. 4 4 u.
Zandv.m. adsp. d-Haarlem h 3 u.

Bridgen
De einduitslag van de wedstrijden
om de „I.M. Jan Visser Beker",
waaraan door de Zandv. Bridgc-
club werd deelgenomen, luidt:

1. Haarlem N.B.B. 6 p.; 2. Zand-
voort 4 p.; 3. J.O.V. 4 p.; 4. Bloe-
mendaal 4 p.; 5. Bridgeclub '40 2 p.
In de strijd om de Kennemerland-
beker boekte het tweede zestal van
de Zandvoortse Bridgeclub j.l. Vrij-
dagavond een fraaie 133-79 over-
winning op R.K. Haarlem 1.

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der Redactie.

Nakaarten
Wij ontvingen het volgend schrijven.

„Zatohaku" betekent: „Zandvoort
toont „haar" kunnen!" Waarom
maakt U Zandvoort vrouwelijk?
Zegt U: „De drukke Zandvoort" of
„Het drukke Zandvoort"?

Mijn generatie leerde dat bij ..het"
als bezittelijk voornaamwoord „zijn"
past, behalve wanneer „het" voor
een vrouwelijk wezen staat zoals
„meisje". Dus b.v. „het beeld van
Minerva is van zijn voetstuk ge-
vallen". Ofschoon het een godin
voorstelt is het beeld geen vrou-
welijk wezen. Zou men hier haar
schrijven dan was het een voetstuk
van Minerva en niet van haar beeld.
Liefde veer onze taal is de drijfveer
van bovenstaande opmerkingen".

Daar de goede koopman over het
algemeen wel ieders taal verstaat,
maar geen man van „de letter" is,
geven we gaarne het woord aan een
„studiehoofd" uit een zakenfamilie.
Deze bericht ons het volgende:
Inderdaad zeggen we: „Het drukke
Zandvoort". Welk bezittelijk voor-
naamwcord hoort bij een onzijdig
zelfstandig naamwoord?

Het paard zijn staart.
Het beest zijn kop.
Het beeld zijn voetstuk enz.
Dus zijn? Dus ook Zandvoort toont

zijn kunnen?
Andere voorbeelden:
Het kind zijn hoofd.
Het kind haar hoofd.
Eeide goed. We krijgen hier te

maken met mannelijk of vrouwelijk
van de fcezit(s)ter, ongeacht of het
woord dat de bezit(s)ter aanduidt,
onzijdig is of niet.

Het bezittelijk voornaamwoord
„zijn" is dus niet noodzakelijk ver-
bonden met een onzijdig zelfstandig
naamwoord. Nog een andere .factor
speelt een rol n.l. een psychologische.

Is een voorwerp van interesse
mannelijk of vrouwelijk in voor-
naamwoordelijke aanduiding?

Wat zegi de piloot van zijn vlieg-
tuig? „Ik heb 7iem in de prak ge-
vlogen", of ..Ik heb haar in de prak
gevlogen?" Wat zegt de kapitein van
zijn gestrand schip? „We zullen
hem wel vlot krijgen", of ..We zul-
len haar wel vlot krijgen?" Ieder
rechtgeaard piloot of kapitein zal
het laatste zeggen.

Zo zijn er nog meer voorbeelden,
maar nu Zandvoort. Is Zandvoort
met zijn Voorjaars-sho\v Zatohaku.
een voorwerp van interesse of niet?

Is een voorwerp van interesse
mannelijk of vrcuxvelijk?

„Vrouwelijk" zeggen de mannen.
„Juist", zeggen de vrouwen.
Wie durft nu nog zeggen dat

„Zandvoort toont haar kunnen",
dus „Zatohaku" foutief is?

Laten zij die zonder interesse zijn
dan maar zeggen „Zandvocrt toont
zijn kunnen", dus „Zatczijku".

Naschrift: Ons aesthetisch gevoel
dwingt ons dit laatste af te wijzen
en Zandvoort met haar wereld-
bekende strand vol allerliefste zee-
meerminnen als vrouwelijk voor-
werp van interesse recht te doen.

De zakenman heeft intuïtie,
Het studiehoofd ontleedt haar wel.
De laatste kent de definitie,
De eerste echter wint het spel.

Comité Middenstands-
belangen - Zandvoort.

Korfbal-adsp. kampioen
Die kleine korfballertjes in Zand-

voort zijn zo tr,ots als een pauw!
Wat een wonder. Zaterdagmiddag
behaalden zij het kampioenschap in
hun afdeling door een 2-1 overwin-
ning op Nieuw Flora b, met doel-
punten van Krijna Loos en Jan
Termaat. Rudi Bisenberger (de
aanvoerder) werd in de bloemetjes
gezet door de aanvoerder van Flora
en door Mevr. van Breukelen-Kees-
man. Het heugelijk feit werd door
de winnende en verliezende partij
gezellig gevierd in het lokaaltje
aan de Tclweg, waar nog verschil-
lende toespraken werden gehouden.

De karnpioensploeg was als volgt
samengesteld: Krijna Loos; Nelly
Keur: Thea Molenaar; Erna Pelle-
rin: Corry de Muinck; Sientje Wes-
tenberg; Pieternel van Breukelen;
Rudi Bisenberger (aanv.); Jan Ter-
maat; Piet Bol; Piet Drommel;
Henk. Pellerin en Theo de Muinck.

Uit ziekenhuis ontslagen
De luitenant-vlieger derde klasse

J. Timmer uit Rijswijk, die 13 Jan.
j.l. met zijn Firefly neerstortte bij
de Oostelijke tunnel van het cir-
cuit. werd 29 Maart j.l. uit de
Mariastichting ontslagen en naar
huis vervoerd. Zijn herstel is nog
wel niet geheel volledig, doch dit
kan thans verder thuis worden be-
wcrkstelligd. Wij vernamen dit'van
de dienstdoende zuster, toen wij
Dinsdag j.l. ons aan de Mariastich-
ting vervoegden, om eens een onder-
houd met hem te hebben. Wij ver-
herstel, waarvan eigenlijk niemand
herstel, hetgeen eigenlijk niemand
aanvankelijk dacht, dat het nog
mogelijk was en brengen dit ver-
heugende bericht gaarne ter kennis
van onze lezers.

Asl U aan roken eisen stelt,
(Dat dcet een goede roker),
Vul met een geurige sigaar
Van DROMMEL dan Uw koker!

Sigaren magazijn DROM M EL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.
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Bij contract belangr. kort.

WONING RUIL: Amslor-
dam-Zandvoort. Aangeb.:
Btnedenhuis, bev. 3 kam.
keuken, tuin en schuur.
Gevr. te Zandvocrt: zelfde
huis of iets groter. Br. no.
44-428 bur. v.d. blad.

VILLA TE KOOP
Goed onderhouden, event.
m. stenen garage, gelegen
aan de Haarlemmerstraat,
zonzijde. Br. nc.44-431 bur.
v.d. blad.

KINDERWAGEN te koop
bij C. Terol, Brugstraat 5.

TE KOOP: Damesfiets en
donkerblauw herencostuum
maat 52-54. Prijs billijk.
Van Dam, Tclweg 2rood.

GEVRAAGD: Flinke aank.
WINKELBEDIENDE.
H.Schuilenburg, De goedk.
Amsterd.. Gr. Krocht 5-7.

P I A , N O TE H U U R .
Merk Baldur. ƒ12,50 p.m.
Br. no. 44-430 bur.v.d. blad.

IE KOOP : BROMFIETS
met Vicloria-motor. Oos-
terparkstr. 26, na 6 uur.

Te koop KINDERWAGEN
laag model. Zeestraat 60.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

A. Abbenes
Behangerij
Stoffeerden]

v. Ostadestraat 22

Last van Uw voeten?
Mevr.W.Huijboom

helpt U!
Med. Gedip].
Pedlcure-Manicure.

Bezoekt U ook aan huis.
Jan Steenstraat 9a

A.

B.

C.

D.

E.

OFFERTE GEVRAAGD aan de
Zandvcortse middenstand voor:

1S.OOO LUXE BROODJES;
MARGARINE bestemd voor deze broodjes;
GOEDE VLEES-BELECGING

voor deze broodjes;
6.000 appelen;
het verzorgen van BOOO LUNCHPAKKET-
JES, inhoudende 3 belegde broodjes en l
appel. Zakken worden bijgeleverd.
het VERPACHTEN van 2 TENTEN voor
drank (geen sterke drank) en. consumptie.
1. tent ± 2500 personen.
2. tent ± 400 personen.
het PLAATSEN, evenals AFBREKEN, van.
100 PALEN op de boulevard en andere
plaatsen ten behoeve van geluidsinstallatie
en vlaggemasten.
het HUREN van een prima GELUIDS-
INSTALLATIE in de feesttent, groot 70 bij
20 m.
het HUREN van een GELUIDSINSTALLA-
TIE op de boulevard ± 2 kilometer lang.

Levering: 23 Mei 1954.

Aanbiedingen alle schriftelijk te richten aan:
BOND ZONDER NAAM,
Spruitenboschstraat l, Haarlem.

(Speed gewenst).

G.

H.

I.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid!

VERO borstelwerk
vliegt de stof eruit!

WERKBOENDERS v.a. 19 et.
LOLA BORSTELS v.a. 35 et.
LUIWAGENS .... v.a.95ct.
RAGEBOLLEN v.a. 80 et.
STOFUOEKEN v.a. 35 et.
DWEILEN v.a. 68 et.
enz. enz.

Dus voor Uw Schoonmaakartikelen naar:
Herenstr. 2-3
Telef. 2192

Tevens depot van BENE-gas.

Geachte inwoners van' Zandvoort!
Daar het seizoen weer voor de deur slaat en
we ons allen weer gereed maken om onze gasten
te ontvangen, breng ik onder Uw aandacht, dat
wij al meer dan 30 jaar een grote

Verhuur-inrichting
hebben van 1ste klas divanbedden met kapok-
bedstellen, wollen dekens, tafels en stoelen,
glas en aardewerk, strandwagens, kinderstoelen,
boxen, kindcrledikanten, enz., enz.
Mocht U verlegen zitten, bel dan even het be-
kende nummer 2164 en we verzorgen het voor U.
Wij staan steeds weer voor U klaar en wachten
Uw opdracht weer af en wensen U allen een
goed seizoen toe en veel mooi weer.

P. Waterdrinker & Zonen
TELEFOON 2164.

HOERA, er is weer

te verkrijgen!

Dubbel dik vanilleijs 1O et
Dubbel dik „ m. chocolade 15 et.
Chocolade sticks 1O et.

I
(NED. HERVORMDE SCHOOL)

Aangifte van leerlingen
voor de met l September te cpenen nieuwe

dagelijks aan de kleuterschool (tijdelijk gevestigd in de nieuwe
vleugel der Wilhelminaschool). of bij het Hcofd der school Mej.
A. Smits, Ocsterparkstraat 61, Tel. 2681.

Voor de l September aanvangende cursus der

LAGERE SCHOOL
dagelijks aan het schoolgebouw, Dr. C.A. Gerkestraat 12 of bij
het Hoofd der School: Wilhelminaweg 33, Tel. 2527.

N.B. De kleuterschool is in aanbouw aan de Lijsterstraat,
grenzende aan de Wilhelminaschool.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TEL. 2323. Ziet onze etalage!

De enigsê erkende bromfieishandel in Zand voort!
Thans agentschappen U N I O N met J.L.O. motor en RANGER
bromfietsen. Snel, solide, sierlijk, sterk!
Agentschap Ralleigh en Union rijwielen. Ziet onze etalage!

Voor O

Leverden de Passveemarkfen weer
tieniaSien van de beste beestjes.

Alleen het beste is voor ons goed genoeg en B U R G E R
kan het brengen tegen aantrekkelijke prijzen.

Moderne in- en verkoop-methoden, grote omzet (5
bedrijven), eigen vleeswaren fabriek enz. enz.

RUNDVLEES v.a ƒ1,65 500 gr.
VARKENSLAFPEN ..
VARKENSCAKB. v.a.
KALFSLAPPEN ....

ƒ1,98 500 gr.
ƒ1,65 500 gr.
ƒ1,38 500 gr.

Méér dan 50 soorten
FIJNE VLEESWAREN

ledereen kent onze WEEKEND-RECLAME!
lAfonLr-WcfcJr\.

lOOgr.HAM en
100 gr. gek. ROOKWORST

Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Hpgeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dam
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactertient.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
len 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Perma-
nent, compleet ƒ6,—.

JANSEN EN PBETERSE
P. Ha, die Jansen, man wat kijk

jij beteuterd.
J. Schei uit, Pieterse, die vrouw

van. mij wil beslist in de helicopter
vliegen. Ze wil Zandvoort óók wel
eens even van boven bekijken.

P. Echt iets voor je vrouw, die
kijkt graag laag neer op eenander.

J. Jij durft héél wat te zeggen
Pieterse. Waarom ben je zo hatelijk?

P. 't Was maar een grapje, Jan-
sen, ik bedoelde: je vrouw is er
altijd bij als er iets nieuws op de
prcppen komt.

J. Daar heb je gelijk aan, Pieter-
se. Deze week heb ik dat weer er-
varen. Hamers, uit de Kostverlo-
renstraat 34 had op de Zatohaku
brandewijn met het liedje op het
etiket: „Dat gaat naar den Bosch
toe, zoete lieve Gerretje. Echte
Bossche brandewijn van Cooymans
uit 's Hcrtegenbosch! Ze zei: dat is
iets nieuws. Die moet ik hebben".
Nu drinkt ze dat spul met suiker
en ze dweept ermee !

F. Zo zal ze óók straks dwepen
met de Helicopter, als ze erin ge-
vlcgen heeft. Dat is een evengrote
sensatie als die Bossche brandewijn
van Cooymans en dan zing jij het
derde versje: „Wie zal dat betalen,
zcete lieve Gerretje.

J. Zeg olijkerd, nu jij het tóch
over betalen hebt, heb jij die bon
nog van de Zatohaku, waar je een
gulden mcc kan verdienen bij Ho-
mers in de Kostverlorenslraat no.
34, als je daar voor een tientje
koopt? Denk erom t.m. 17 April is
die nog geldig!

P. Goed, dat je me eraan herln-
ncrt! Die kan ik nu mooi gaan bc-
slcdcn voor m'n bestelling voor de
komende Paasdagcn. (Adv.)

op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A BOL -Prinsessewee 1S

' Telef. 2O66

Deze week als extra reclame,
250 gr. Vanillekransjes

7O cent

Bakkerij Van Staveren
ZEESTR. 48 TELEF. 2684

Administr-kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
ïandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telof. 2236

Theater
Dir. Gebr. Koper

99
33

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 9 t.m. Maandag 12 April, 8 uur
't schouwspel van 't jaar. RITA HAYWORTH
STEWART GRANGER, CHARLES LAUGHTON

in de grootse Technicolor:

Imposant! Kleurrijk! Fascinerend!
SALOME een machtig' panorama van een
wereld in gisting, waarin een bevrijdende
boodschap wordt gebracht!

Toegang boven 18 jaar.
Verhoogde entreeprijzen: Parket 50, Parterre 90,
Stalles-Balcon 1,20, Loge 1,40.

Dinsdag 13 April 8 uur (slechts één dag)
GIUSEPPE VERDI's OPERA

Verfilmd met: GIANNA PEDERZINI,
ENZC MASCHERINI - VITTORINA
C9LONELLO, G. SINIMBERGHI.
Middeleeuws Kasteelleven, tournooien,
ruiterveldslagen, kerkers, brandstapels...
in een zangfilm die klinkt als een klok!

Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 11 April 2.30 uur Speciale Matinee
Wij presenteren U het prachtige filmwerk:.

indianen van de
•ivier

Verder een goed verzorgd voorprogramma.
Toegang alle leeftijden.

WOENSDAG 14 an DON-DERDAG 15 APRIL
gereserveerd voor de Toneelver. „OP HOOP
VAN ZEGEN". Plaatsbespreken op de dag der
voorstelling van 11.30-12.30 uur.

«'T HELM» Culturele kring Zandvoort
PROF. Dr. C.W. MÖNNICH (schrijver van
„Pelgrimage") 'spreek^ MAANDAGAVOND
12 April a.s. 8 uur in Hotel Keur over:

Christendom en Cultuur
Toegangsbew. a ƒ0,75 p.p. (b.i.) voor de
aanv. v.d. lezing a.d. zaal (of bestellen;
a.h. secr: Dr. Gerkestraat 93 zw.).

N.B. 26 APRIL: Mr. ABEL HERZBERG over.
het JOODSE VRAAGSTUK.

AK

IS EEN LASTIG IETS

MAAR met onze STOFZUIGERS en
enorme sortering schoonmaakartikelen

wordt het

H. Schuilenburg
De Gcedkope Amsterdammer

GROTE KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Neem een wijs besluit,
Voor Uw inkopen voor Pasen,
bent U bij NOOY 't beste uit!

ZIE ONZE SPECIALE FAAS-ETALAGES!

HEREN, 'n nieuw OVERHEMD
of een SPORTIEVE DAS.

DAMES, 'n paar pracht NYLONS, voordelige
prijzen en allemaal Ie keus! Kleedt U „Paas-
best" met een nieuwe ROK of BLOUSE.
En voor de KINDEREN altijd IETS LEUKS!

Brossois Schoenhandel

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Tol of. 2793
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Helihaven
Het is een groot woord „Heli-

haven". Dat zouden, onze oude
Zandvoorters nog eens aan hun
groot- en overgrootouders moeten
kunnen vertellen, dit grote gebeu-
ren voor onze badplaats, dat Zater-
dag- j.l. werkelijkheid werd. Wij
zagen zelden een enthousiaster
burgemeester en wij kunnen ons
dat zo voorstellen, want de aan-
komst van deze eerste helicopter
was een ontroerend moment; een
werkelijke mijlpaal in de geschie-
denis van ons dorp en een histo-
risch moment bovendien. Dat heb-
ben we hier in Zandvoort dank. zij
het onvermoeide pogen van onze
burgemeester, onze andere kust-
plaatsen toch maar afgesnoept, dat
mag hier wel eens gezegd worden,
want het bloed kruipt nu eenmaal,
waar het niet gaan kan. Zandvoort
is ingeschakeld in het luchtverkeer.
Wij menen, dat er nog héél wat
onder ons zijn, die de belangrijk-
heid daarvan niet ten volle beseffen.
Dat is geen wonder, want het klinkt
ook. nog wat arrogant, maar dat zal
wel wennen, omdat het tóch een feit
is. We hebben zo het idee, dat we in
de nabije toekomst in Zandvoort
voor nog wel ongelofelijker dingen
zullen komen te staan, die nu nog
als pure fantasie worden aangemerkt.

Pers en politie
Het weinig medewerken van

enkele leden van ons politiecorps
ten opzichte van de pers j.l. Zater-
dag bij de aankomst van de eerste
helicopter weer eens ondervonden,
gaf een wrange bijsmaak, aan dit
overigens zo interessante gebeuren.
Er schijnen nog altijd leden van ons
politiecorps te zijn, die menen, dat
de pers er voor zichzelf is. Dit is
niet zo heren, de pers is er uitslui-
tend voor het geven van voorlich-
ting aan het publiek. Wij houden er
niet van, zo theatraal met een naar
achter gebogen duim zonder een
enkel woord te worden weggebon-
jourd van de plaats, waar wij meen-
den te moeten staan, om voor een
verantwoord verslag van het ge-
beurde te kunnen zorgen. Wij hou-
den er nog véél minder van, om- in
ons bootje te worden gepakt en nog
verder te worden weggezet. Dan
krijgen we geen minderwaardig -
Iieidscomplex maar een bijna on-
bediuingbare lust om te gaan slaan.
Er zijn tijden geweest, dat de ver-
standhouding „pers-politie" niets te
loensen overliet, dat kan helaas
thans ten opzichte van enkele leden
van het korps niet meer gezegd
worden.

Elerzoekwedstrijd
Onze jaarlijkse eierzoekwedstrijd

voor jongens en meisjes van 4 t.m.
14 jaar wordt dan a.s. Zaterdag-
middag weer gehouden. Ditmaal
niet vóór de Rotonde, omdat de
aldaar staande strandpachters hier-
van te veel moeilijkheden onder-
vinden, doch op het strand waar
binnenkort „Bad Zuid" weer wordt
opgebouwd. Jongens en meisjes,
jullie moet dus de strandafganff af-
lopen, die naar „Bad Zuid" leidt.
We beginnen om precies twee uur.
Gedraag je ordelijk en geen ge-
vechten bij het graven. De politie
is zo urtendelöfc, weer een oogje in
't zeil te houden. We hopen, dat
jullie weer een gezellige middag
zult hebben- en wensen je- nu alvast
bij het zoeken véél succes! De ver-
dere bijzonderheden horen jullie
wel a.s. Zaterdagmiddag op't strand.

„WURF-PRAET'

WULLUM v. d. WURFF;

„Zandvoort op z'n Paesbest,
hoopt op beste Paesdaege!"

Helicopterdienst geopend
Om 15 uur, 13 minuten, 44.6 sec.

zette piloot Delmotte zijn helicopter
— de eerste die in Zandvoort
landde — Zaterdagmiddag op het
Caravanterrein aan de van Lennep-
weg aan de grond. Het was een
glorieus moment dat door het grote
aantal belangstellenden, dat zich op
en om de helihaven had verzameld,
met enthousiast gejuich werd be-
groet. Elleke van Breemen, het
dochtertje van de havenmeester,
bood de dames van de uit het toestel
komende passagiers bloemen aan in
de Zandvoortse kleuren en vrolijk
klonk de marsmuziek van de Zand-
vcortse muziekkapel over het ter-
rein, nadat men vóór de landing een
muzikale rondgang door het dorp
had gemaakt.

Vóór de cantine verzamelden zich
passagiers, piloten en genodigden en
het was een bijzonder enthousiaste
burgemeester van Zandvoort, Mr.
H.M. van Fenema, die zich hier tot
de aanwezigen richtte.

„Voor mij en voor Zandvoort",
aldus de burgemeester, „betekent
deze landing een bijzonder glorieus
moment. Nadat het vorig jaar eind
Augustus deze stunt mislukte, om-
dat het seizoen reeds te ver gevor-
derd was, begaf ik mij in December
wederom naar Brussel en dank zij
de dynamische medewerking van
de Sabena kwam thans, in nauw
contact en overleg met enkele
mijner ambtgenoten in andere
plaatsen, deze eerste verbinding met
Zsndvoort door de lucht, tot stand.
Men zal dit voorlopig nog moeten
zien als een toeristisch evenement
en als een attractie voor de bad-
plaats, maar de wens mag daarbij
zeker worden uitgesproken en de
hoop daarop wordt steeds leven-
diger, dat deze toeristische stunt
moge uitgroeien tot een vaste lucht-
verbinding, een vaste lijndienst in
de toekomst".

Spreker toonde zich bijzonder
verheugd, dat tenslotte de Rijks-
luchtvaartdienst dit terrein goed-
keurde, ja, er zelfs enthousiast over
was. Dank brengt spreker óók aan
de heer E. H. van Breemen, die
hiervoor zijn caravanterrein be-
schikbaar stelde. „Moge deze heli-
haven „Zandvoort-bad", afgedrukt
in dienstregelingen, die in 'een op-
lage van 400.000 stuks verspreid
worden, — een prouaganda, die
niets kost, spoedig een permanent
karakter krijgen", vervolgde de
burgemeester.

Bijzonder erkentelijk toont spr.
zich jegens de „Sabena" voor de
sportieve medewerking en richt,
hartelijke woorden tot de beide
piloten, die zich tijdens de waters-
noodramp voor ons land zo ver-
dienstelij k maakten en thans onder
héél wat prettiger omstandigheden
weer vaste bezoekers in Nederland
worden. Spreker memoreert ten-
slotte de prettige samenwerking
met de „Copex" te Hillegom en
spreekt de wens uit, dat deze pas

begonnen en op hoge prijs gestelde
relatie óók op ander gebied nog tot
gunstige resultaten zal mogen
leiden.

Een indrukwekkend karakter
kreeg deze eerste begroeting hierna
door het spelen van het Belgische
en Nederlandse volkslied, waarna
door de burgemeester een driewerf
„Hoera" voor België, daarna spon-
taan door de Belgische piloten
overgenomen voor „Les Pays bas"
werd ingezet.

Nadat in de cantine door de
havenmeester, de heer E. H. van
Breemen de erewijn was aange-
boden, werd door Zandvoorts bur-
gemeester, het dagelijks bestuur
van stichting „Touring Zandvoort"
en enkele andere genodigden een
rondvlucht gemaakt, waarna het
toestel nog driemaal onder grote
belangstelling de lucht inging voor
het maken van rondvluchten. Dat
men opgetogen terugkeerde, behoeft
zeker geen betoog, wij verwijzen
daarvoor naar onze persoonlijke
ervaringen, elders in dit nummer
opgenomen.

Om half zes vertrok de helicopter
naar Keukenhof, waarna óók Zon-
dagmiddag, toen men om half vier

in Zandvoort terugkeerde, voor de
rondvluchten een steeds groeiende
belangstelling viel waar te nemen.
Ongetwijfeld zal deze luchtverbin-
ding voor de badplaats een hoogst
attractief evenement blijken te zijn,
waarvoor steeds méér belangstel-
ling zal ontstaan. K.

Pinksterspel in Herv. kerk
Aangemoedigd door het grote

succes, dat in December j.l. werd
geboekt met de opvoering van M.
Nijhoff's Kerstspel, heeft de regis-
seur, Dr. J. van der Meer, besloten,
thans óók het Pinksterspel van de-
zelfde auteur, dat tot titel heeft:
„In 's Heilands tuin" op te voeren.
Daar het gebouw in de Brugstraat
te klein is, om het werk te kunnen
dcen slagen, heeft de Kerkeraad der
Herv. gemeente, nadat óók Ds. R.
Oldeman zijn medewerking had toe-
gezegd, veer de opvoeringen de
Hervormde kerk te Zandvoort be-
schikbaar gesteld. Jongeren van de
Nederlandse Protestantenbond, afd.
Zandvoort en van de Herv.gemeente
zullen gezamenlijk het werk, onder
regie van Dr. J. van der Meer en
Ds. R. H. Oldeman tot uitvoering
brengen. Als datum heeft men vast-
gesteld de Donderdag en Vrijdag
vóór Pinksteren, n.l. 3 en 4 Juni.

Geen Festival in Zandvoort?
Naar wij van het dagelijks bestuur
van stichting „Touring Zandvoort"
vernemen, hebben de oorspronke-
lijk vrijwel vaststaande plannen
voor het stichten van een zgn.
„Italiaanse Rivièra" in Zandvoort
(een soort veredeld Lunapark) vol-
gens plannen van de heer Karel
Briels, een enigszins vreemd verloop.

Het gemeentebestuur had n.l.
hiervoor onderhandelingen aange-
knoopt met de Lindbergh Tours te
Amsterdam, die deze affaire voor
de heer Brïels verzorgde. Men was
reeds mondeling overeengekomen
met de directie van Lindbergh
Tours, dat dit Lunapark gedurende
de maanden Juni, Juli en Augustus
zou worden geplaatst op een terrein
gelegen bij de Burgemeester Engel-
bertstraat. Men wachtte slechts op
de officiële bevestiging van de over-
eengekomen voorwaarden, die ech-
ter uitbleef. Tot aller verbazing
werd in de loop van vorige week
een schrijven ontvangen van de
heer Karel Briels persoonlijk,
waarin deze mededeelde, van de
plannen in Zandvoort af te zien,
omdat hij besloten had dit Luna-
park op te bouwen aan de Bel-
gische Noordzeekust in de omgeving
van Knocke. Als hoofd-argument
voor dit gewijzigde standpunt gaf
de heer Briels op, zéér ontstemd te
zijn over een absoluut ontijdige
publicatie in een landelijk blad op
een tijdstip, dat nog niets met
zekerheid vast stond. Het ge-
meentebestuur van Zandvoort is

over deze plotseling gewijzigde
houding ten zeerste verbaasd, en
het schrijven van de heer Briels
heeft o.m. een onderwerp van be-
spreking gevormd in de vergadering
van het dagelijks bestuur van
stichting „Touring Zandvoort", die
j.l. Zaterdag gehouden is. Daar
kwam men tot de conclusie, dat dit
standpunt van de heer Briels als
zéér vreemd moest worden geken-
merkt, omdat een mondelinge over-

. eenkomst met zijn zaakgelastigden
reeds was bereikt.

Men besloot het schrijven van de
heer Briels voor kennisgeving aan
te nemen, dit standpunt aan de
Lindbergh Tours mede te delen en
deze te verzoeken, de gemaakte
mondelinge afspraak alsnog te be-
vestigen. Men kan zich daarbij aan
de indruk niet onttrekken, dat de
heer Briels door deze onverwachte
gang van zaken tracht, het ge-
mcentebestuur van Zandvoort als-
nog te bewegen tot het aanbieden
ven nóg aannemelijker voorwaar -
dcn. Hiervan kan echter geen
sprake zijn, daar de gemeente
Zandvccrt reeds tot het uiterste
gegaan is.

Men wacht dus daarom eerst het
antwoord af van de zaakgelastigden
van de heer Briels, met wie de
onderhandelingen werden gevoerd,
alvorens definitief kan worden ver-
klaard of genoemd Lunapark dezo
zomer in Zandvoort zal venijzen ol
niet.

Z A N D V O O R T E R S
Zondagmiddag

omstreeks 3 uur
overleed in zijn
woning aan de
Kruisweg op 61-

jarige leeftijd Simon Klinkenberg.
Na een korte, doch hevige ziekte
werd óók dit krachtige lichaam
geveld en ging één der meest merk-
waardige mensen heen, die Zand-
voort ooit heeft gekend en die wei-
haast tot een historische figuur zal
uitgroeien.

Want Simon Klinkenberg was het
proto-type van de Zandvoorter, een
man die een welhaast legendarische
kennis had van de Zandvoortse
omgeving, elk plekje in de duinen
bij name kende, een man, bezield
met een grote liefde voor de natuur.

Ik heb Simon van zéér nabij
gekend, sprak dikwijls met hem en
telkens opnieuw viel het mij op,
hoe deze grote, sterke en forse
kerel, die vooral de laatste jaren
met zijn zware volle baard een
geliefd object was voor onze toeris-
len om te fotograferen, ondanks
zijn forse verschijning een bijna
kinderlijke naïevileit toonde op alle
gebied. Ik heb héél wat om hem
gelachen, wanneer hij met zijn ver-
halen kwam over de zee, die hij op
z'n duimpje kende, verhalen, die
soms vreemd aandeden, doch later
toch altijd een kern van waarheid
blfken te bevatten. Alles aan deze
man was eenvoud en kinderlijkheid.

Óók zijn geloof. Voor hem be-
stonden geen problemen, geen dog-
ma's, hij leefde in een kinderlijk
Godsvertrouwen, dat hem óók op
zijn sterfbed bijbleef. De dag vóór
hij sterven ging, wist hij, dat de
zon, die op deze das stralend nel-
der aan de hemel stond, voor hem

het laatst zou schijnen. Toen zong
hij, diep bewogen: „'t Zonnetje
gaat van ons scheiden" en in zijn
ogen waren tranen, omdat hij die
zon z'n hele leven lang zozeer had
gewaardeerd en wist, dat hij dit
licht de volgende dag niet meer
zou zien.

cSimon Klinkenberg
(in memoriam).

Dat kinderlijk naïeve had hij, zo
ik zei — op alle gebied. Hij had een
bijna kinderlijke eerbied voor de
overheid. Ik herinner mij, hoe hij
mij hort geleden vertelde, bezig te
zijn geweest met het helmplanten.
Plotseling stond daar naast hem
een mijnheer en hij kreeg een gc-
sprek met hem over het helmplan-
ten en kwam daarbij als vanzelf op
het mosterdzaadje, het kleinste
zaadje, dat zulke enorme planten
voortbrengt, zoals wij hier in
Zandvoort elk jaar opnieuw in
onze duinen kunnen ervaren. Toen
ging Simon aan 't evangeliseren,
— want dat kon hij op zijn kindcr-
lijke manier als de beste — sprak
over de Bijbel en het woord van
Jezus, die zelfs het geloof als dat
kleine mosterdzaadje in staat achtte
tot grote dingen. Het werd een
intnressanl gesprek, maar aan het
eind daarvan vroeg Simon: „Met
wie had ik nu eigenlijk de eer, te
spreken?" Toen bleek hot, dat hij
mot de burgemeester dit gesprok
gevoerd had, die hij niet van nabij
kende. Dat was wat voor hem,
iedereen moest het horen dat hij,
Simon Klinkenberg, met onze bur-
eemecster gesproken hud. ledera

keer opnieuw begon hij erover en
de toon, waarop hij dat vertelde,
verraadde eerbied en ontzag voor
de overheid, een toon, die helaas
tegenwoordig steeds minder wordt
gehoord.

Dat is Sirnon ten voeten uit! Een
eenvoudige kinderlijke kerel, aval
vreemd soms, wat eigenaardig,
maar een man, die, als je hem beter
leerde kennen, een interessant mens
was, die weinig voor zichzelf vroeg,
doch het leven aanvaardde, zoals
dpt tot hem kwam, omdat hij alle
dingen aanvaardde als te komen uit
Gcds hand. Weelde heeft hij nooit
gekend, integendeel, maar hij was
tevreden en altijd opgewekt, een
man als hij, ontmoet men tegcn-
woordig nog maar zelden.

Ik heb naast hem gestaan aan zijn
doodsbed. Het is al vrede, wat er
óók in de dood van het gezicht van
Simon Klinkenborg uitgaat. Vrede
en heerlijke rust. Want tot zijn
stcrvensure toe heeft hij diezelfde
kinderlijke aanvaarding behouden
en met zijn kinderlijk geloof is hij
do eeuwigheid ingegaan.

Encrm veel belangstelling is aan
het sterfhuis getoond, hoe kon dat
ook anders.

God hcefl hem lot zich genomen,
deze forse, krachtige kerel, deze
rcbuste Zandvoorter met zijn bijna
heilige liefde voor de natuur.

Simon Klinkenberg leefde nooit.
in de mist, maar in de klare hcl-
dero blijheid van een kinderlijk
geloof, dat is voor zijn vrouw en
verdere nabestaanden ccn grote,
een zéér grote troost.

Voor Zandvoort zal deze man
onvergetelijk blijven. God schcnkc
hem de eeuwige wede en rust. K.

Hangend boven Zandvoort
Ja, dat moet U beslist eens gaan

meemaken, U in Zandvoort eigen-
lijk allemaal, dat hangen in de
lucht, aan boord van de helicopter
boven Zandvoort. U, die nog nooit
gevlogen hebt zeker, maar ook U,
v&or wie een vliegmachine niet
vreemd meer is, want een heli-
copter brengt een geheel andere
sensatie. Als door een reuzenhand
opgeheven, wordt U omhoog getild
het zonlicht tegemoet. Er is eigen-
lijk niets opwindends, het gaat ge-
Jcidelijk zonder rukken of stoten
als de machtige rotor U uittilt
beven de dennen, die het vliegveld
omzomen en plots beneden U de
Zandvoortse vijver met paviljoen
„De Vijverhut" als een sprookje
van schoonheid ligt. Als een donker -
grijs lint is het circuit geslingerd
do&r de duinen; dan plots rechts
van U de zee in een gouden glinste-
ling van spattende vonken door het
helle licht van een klare lentezon
en links van U het dorp, het strand,
de Boulevards en het ligt daar als
opgezet in een kinderkamer met
kleine huisjes, een autootje, een
treintje, een trammetje, het glijdt
onder U voorbij in een heerlijke
rust, langzaam, o zo langzaam. Dit
vergezicht is verrukkelijk, onver-
gctelijk en van een wondere schoon-
heid. Als ge meevliegt naar Lisse
verandert dit typische kust-aspect
plotseling en het is opnieuw een
wonderlijke belevenis. Het duin-
landschap schuift weg, groene vel-
den doemen op, doorsneden met
kaarsrechte sloten. Een boerderij,
een torentje, kleine dorpjes liggen
onder U en dan de bollenvelden.
De felgele narcissenvelden in volle
bloei, de andeie velden, — toen wij
er Zondag j.l. over vlogen nog ge-
vangen in de tere pastei-tinten van
de ontluikende bloei. De wentelende
wieken van de rotor werpen hun
schaduwen over dit landschap van
onvergelijkelijke schoonheid.

Hel is een wonderlijk iets, te zit-
ten in een vliegtuig en niet het
gevoel van snelheid te ondergaan,
dat er — naar onze begrippen —
onherroepelijk mee verbonden is.
Dit vliegen in een helicopter is een
belevenis van de allereerste rang,
de indrukken, die U opdoet, zult U
Uw leven lang niet meer vergeten.
Ja, dit moet U gaan meemaken, U
eigenlijk allemaal in Zandvoort,
omdat het een zeldzame en onver-
getclijkc ervaring is, waarbij U on-
uitwisbare indrukken opdoet.

Het kost geld, dat weten we.
Maar het is eraan besteed. En nu
de tarieven voor de komende Paas-
dagen verlaagd zijn en ge voor een
tientje deze unieke gebeurtenis van
het „hangen beven Zandvoort" kunt
meemaken, zal dat misschien voor
velen Uwer niet zulk een onover-
komelijk bezwaar meer zijn. Mijn
jongens van zes en zeven jaar wil-
len zulk een vlucht als verjaars-
cadeaulje. Ze krijgen dat cadeautje,
omdat er geen mooier presentje
denkbaar is!

Wegdek Circuit gereed
Vrijdagmiddag 9 April om kwart

over vijven werd het laalsle stuk
van het nieuwe wegdek op het cir-
cuil op de baun aangebracht. In de
recordtijd van 16 dagen heeft de
Kon. Ned. Wegenbouw „Utrecht"
kans gezien de ruim 4 km. lange
baan van een nieuw wegdek te
voorzien, Ier dikte van 2 cm. Des-
kundigen van K.N.A.C. en K.N.M.V.
tonen zich opgetogen over het
prachtige resultaat, dat het circuit
opnieuw tol één der bcsle race-
banen van Europa maakl en dat,
naar procfrillen reeds hebben uil-
gemaakt, door do fraaie stroefheid
von het wcgoppervlak, zonder één
enkele oneffenheid, nog aanzienlijk
sneller zal worden, zodal verwacht
mag worden, dat in de toekomst
verschillende baan-records zullen
worden gebroken. Hel moet niet
uilgeslolen worden geacht, dat dit
reeds hel geval zal y i jn tndens de
Inlcrnalionalc motor- en zij span-
races, die do K.N.M.V. op 16 Mei
ciganiseerl. De baan werd Donder-
dag 15 April j.l. weer officieel voor
leer-rijders en renners opengesteld.

Verpachting consumpties
Circuit

No gehouden openbare inschrijving
heeft hel dagelijks bestuur van de
stichting „Tourins Zandvoort" do
verkoop van de consumpties c.d. op
het circuit voor het tijdvak van
l Mei 1954 tol 31 December 1958
verpacht aan de hoofislc inschrij-
vcrs, de heren Kvcns en Houtschill
lo 's-Gravcnhagc.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdag 23 Api-il a.s. des avonds

i! uur hoopt de afd. Zandvoort van
de N.C.V.B, haar maandelijkse bij-
ccnkomsl Ie houden, in de nieuwe
consistorie der Ned. Herv. kerk.
Mej. Zr. H. Sandorp van Den Haag
zal dun spreken over: „Leven en
werken in onze Christelijke Psy-
chialrischo inrichtingen".

Pasen 1954
Weer staal een. nieuw Paasfeest

voor de deur en elk. jaar opnieuw
ervaren we •méér, hoe moeilijk, het
is, in de wereld van het heden de
diepere betekenis van het Paasfeest
nog te verstaan. Want meer en
meer dwaalt de mens zoekend en
lastend in een geestelijke mist,
vaag en doelloos, meer en meer wor-
den we in deze wereld van macht
en geweld van ons geestelijk „ik"
afgewend en het Christendom met
een schouderophalen opzij gezet, als
een mooi sprookje, dat misschien in
de gezapige rustige tijd van onze
groot- en overgroot-ouders waarde
had, maar in deze tijd niet meer past.
De mensheid ontgroeit steeds meer
aan het Christendom en de waarde
ervan is voor een groot deel der
mensheid een onbekend iets ge-
worden.

Tóch zijn we er niet mee klaar,
om voor de komende Paasdagen
mooi weer te wensen en een paar
gezellige dagen. We zijn er niet
mee, om voor ons dorp grote drukte
te verlangen en goede zaken. Het is
wel héél droevig, wanneer we ver-
der met onze gedachten niet gaan.

„Pasen", zegt ergens Prof. Dr. E.L.
Smelik, „is een openleggen van de
dingen. Ik vergelijk het niet met
het ontluiken van de bloemen, maar
met het wegsmelten van de sneeuw-
laag, die de aarde bedekt Daarna
wordt het opkomen en opengaan
van de bloemen eerst mogelijk, zo-
als men dat zo ontroerend schoon
kan waarnemen tegen de hellingen
van een berglandschap. Wij mensen
leven zo dichtgevroren, wij liggen
onder een ijskoude laag van vor-
melijkheid, deftigheid, stand, titels
en fatsoen. Wij durven onszelf niet
te laten zien, zoals wij werkelijk
zijn. Daarom kunnen wij elkaar
ook nooit nader komen".

Is het zo niet? Zijn wij maar niet
dl te dikwijls de stijve dichtgevro-
ren, vormelijke mens? Schamen wij
ons meestal niet, om de ontroering
van het grote Paasgebeuren, waar
Christus door zijn opstanding de
dood overwon, als hét wereldver-
anderend en wereldvernieuwend
beeld te zien? Ons geloof is dikwijls
zo klein en onze moed om het uit
te dragen meestal zo gering. Er is
immers in onze wereld van atoom-
kracht en zelfvernietiging geen
plaats meer voor dat geloof? Men
lacht immers om ons, ouderwetse
mensen, die in de wereld van van-
daag met zoiets nog durven aan-
komen?

Prof. Mönnich zei het zo klaar en
helder in zijn rede van j.l. Maan-
dagavond over Christendom en cul-
tuur, dat het grootste wonder op
aarde de mens zelf is. De mens, die
zowel engel als duivel kan zijn,
gaskamers kan maken en zichzelf
kan opofferen. Dat het feit, dat God
zich met de mens blijft bemoeien en
Zijn schepping niet loslaat, in de
wereld van vandaag als zwakte van
God wordt beschouwd, omdat de
mens het immers alleen wel afkan?

Maar het oude Bijbelwoord
spreekt ervan: God, die in de hemel
woont, zal lachen om dat menselijk
gewroet en deze menselijke hoog-
moed. Op de Paasmorgen is met
hemeldreunend geweld de steen
van het graf afgewenteld en wer-
den de wachters als doden. Pasen
valt als een steen in de kalme vijver
van ons leven en brengt de beroe-
ring in ons geloof, omdat Pasen er
ons opnieuw aan herinnert, dat God
Zijn werk. voortzet in deze ver-
dwaasde, mistige wereld, Zijn werk,
dat voeren zal naar het glorieuze
einde van alle dingen.

Het valt dikwijls héél moeilijk,
daaraan vast te houden als wij de
dingen zien, die rondom ons zich
afspelen, in het klein en in het groot.

Maar dan staat daar Pasen als
het begin van het nieuwe leven, het
leven, dat ontwaakt in de natuur,
het leven, dat opnieuw ontwaakt in
ons hart. Er is bemoediging en hoop
en troost in het Paasgebeuren, in
de:e overwinning op de dood. Dat
geloof zal Pasen tot een waarlijk
PaasFEEST maken, óók in 1954.

K.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

April berijdbaar
18 3.49 11.00 16.04 23.00 8.00-14.00
19 4.19 11.30 16.36 23.30 8.30-14.30
20 4.49 12.00 17.04 24.00 9.00-15.00
21 5.17 12.30 17.35 -.30 9.30-15.30
22 5.50 13.00 18.11 1.00 10.00-16.00
23 6.24 13.30 18.47 1.30 10.30-16.30
24 7.04 14.00 19.32 2.30 11.00-17.30
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

HOTEL

l&nca.
HEROPSN/NG

Z A T E R D A G 17 APRIL
en de beide PAASDAGEN

wederom met

MARIA ZAMORA
Het ensemble

TSD
en de zangeres

AHS MULDfR-SMID
Voorlopig ieder Zaterdag-
en Zondagavond geopend.

NAAR DE BOLLENVELDEN
op een RIJWIEL van Henk
Schuilcnburg, is een dubbel
genot! Keuze uit een grote

sortering merken.

Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

Waarom?
vond Jansen die „H" op de
Helihaven zo prachtig ?

(Zie pag. 4.)



Foto- en Filmartikelen koopt U in een speciaal-zaak. De
nieuwste sortering camera's zojuist
aangekomen. Gr. Krocht 10. Tel. 2510 FOTO-KINO HAMBURG

IMPRESSIE
Somber was mijn ziel

en mijn geest was moe,
Niets dat mij beviel

leegte vloog mij toe.
Plots' was 't dat ik hoor

'n stem die naar mij riep.
'l Klonk de stilte door

donker, zwaar en diep
,,1-Ioudt een, open hand,

vang een bundel licht",
'k Zag 't beloofde land

vlak voor mijn gezicht.
Ria Draak-Groenveld.

voor
BLOUSES
ROKJES
MANTELPAKJES
JUMPERS
VESTEN
Bleyle en Tweka Jersey
NYLON KOUSEN

Hotel Welgelegen geopend
Dinsdag 13 April j.l. heeft het be-

kende hotel „Welgelegen" aan de
Hcgeweg no. 56 opnieuw zijn poor-
ten geopend. Thans niet meer als
hotel van onze Engelse jongens en
meisjes, die via Friendship Tours
enkele jaren van dit hotel gebruik
maakten, waarna de Ned. reisvere-
niging er voor het verdere seizoen
beslag op legde, doch thans als
geheel nieuw gerestaureerd hotel-
restaurant. Het fraaie witte gebouw
met de vrolijk wapperende vlaggen
maakt reeds van buiten een bij-
zcnder aantrekkelijke indruk, niet
minder is dat binnen het geval. Een
fraaie restaurantzaal met aange-
bouwde serre biedt óók voor pas-
santen gelegenheid tot een „etentje"
cmdat het restaurant niet uitslul-
tend voor de hotelgasten werd be-
stemd. Met grote kennis van zaken
en op een hoogst aantrekkelijke
wijze werd door de nieuwe eige-
naar, de heer W. Otten, die een der-
gelijk bedrijf in Katwijk met Zand-
voort verwisselde, de hotel-afdeling
ingericht en aangekleed. In totaal
beschikt men thans over ruim 100
bedden, verdeeld over 5 - 4 - 3 - 2
en l persoons slaapkamers, keurig
en degelijk gemeubileerd, waardoor
een prettige sfeer in elke kamer
ontstond. De komende Paasdagen is
het nieuwe hotel geheel volgeboekt.
Wij feliciteren de nieuwe eigenaar
van harte met dit prachtige nieuwe
bedrijf, dat een grote aanwinst voor
cnze badplaats zal blijken te zijn.

Een groot aantal bloemstukken bij
de opening getuigde ervan, hoezeer
ook in Zandvoort met deze nieuwe
opening werd meegeleefd.

Contact-avond U.L.O.-school
Op verzoek van de oudercom-

missie vestigen wij nog even de
aandacht op de contactavond van
de Wim Gertenbachschool voor
U L.O., hoofd de heer A J. van der
Waals, die Vrijdag 23 April, aan-
vangend om 8 uur zal worden ge-
houden. Een aantrekkelijk program-
ma van toneel, voordracht, muziek,
zang en dans zal door diverse leer-
lingen der school worden uitge-
vcerd. De avond zal, behalve voor
ouders der leerlingen, voor zover de
plaatsruimte dat toelaat, óók voor
oud-leerlingen toegankelijk zijn.

De oudercommissie rekent op een
grcte opkomst. Avonden als deze
zijn van het hoogste belang om het
onderling contact te verstevigen.
Bovendien zullen nog belangrijke
mededelingen volgen over het
komende schoolreisje, de cerstvol-
gcnde ouderavond enz.

Deze avond vindt plaats in Zo-
merlust.

500 kleuren
Gütermann's Naaizijde
BAKELS Uw modehuis
Tennisclub «Zandvoort»

Alhoewel het afgelopen weekend
nog geen ideaal tennisweer bracht,
wal en er toch vele spelers en speel-
sters aanwezig.

Op beide Paasdagen zal een on-
derling louinooi worden gehouden.
Er zal uitsluitend dubbelspel wor-
den gespeeld. Er worden diverse
ronden gespeeld, met iedere ronde
een andere partner.

De speeltijden zijn: Ie Paasdag
11 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur;
2e Paasdag van 10.30 tot 13 uur en
van 14 tot 10.30 uur.

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen,
van 's middags 12 uui tot 's mor-
gens 8 uur.

Zondag IS April (1ste Paasdag):
Dr. J. v.d. Meer, Julianaweg la,

Telef. 2499.
Maandag l!) Apnl (2de Paasdag):
Dr. B. Entzinger, Brederodestr. l,

Telci. 2181.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebiuik te maken bij noodgevallen,
van 's middags 12 uur tot 's mor-
gens 8 uur.

Zondag 18 April (1ste Paakdag):
Zr. S. M. de Wilde, Zeestraat 67,

Telef. 2720.
Maandag 19 April (2de Paasdag):
Zr. C.W. van Dijk, Gasth.hofje 27,

Telef. 2791.
en Zr. Hoogcnbosch, Wilhelmina-
weg 19. Telci. 230C

Ons Paasverhaal voor kinderen van 4 tot 95 jaar.

De Paashaas is er ingelopen!
Misschien kennen jullie Bibo al?

Hij is een wonderkonijn en voor
zover wij weten is hij het enige
konijn, dat een beetje verstand heeft.
Misschien zijn er nog wel meer
konijnen met verstand.... als jullie
er een kennen, dan moet je dat maar
eens schrijven.

In bos en duin zijn weinig dieren
met verstand. Alleen.... de Faas-
haas, die heeft ook verstand. Elk
jaar gaat de Paashaas langs de
tuinen van de mensen, waar kippen-
hokken en kippenrennen zijn en
dan vraagt hij, of de kippen wat
eieren willen geven voor het Paas-
fecst. En de meeste kippen doen dat
wel, want ze vinden het een aardig
idee.

De Paashaas doet dit alles al vele
jaren en als hij te oud wordt, om
te werken, dan wordt zijn zoon
Paashaas. Zo is dat best in orde,
want de zonen leren het Paashazen-
vak weer van hun vaders. Ze leren
niet alleen om eieren te gaan vragen
bij de kippen, ze leren ook, om de
eieren met verf te kleuren en ze
dan later te verstoppen in de tuinen
van de mensen.

't Is wel jammer, dat er tegen-
woordig zoveel mensen en zoveel
tuinen zijn daardoor komt het,
dat je niet in alle tuinen gekleurde
eieren vindt, als het Pasen is, want
de Paashaas kan het gewoon niet
meer bij slof f en. Maar misschien
hebten jullie geluk.... misschien
vinden jullie wel een paar gekleurde
eieren in je tuin.... als je ten-
minste een tuin hebt.

Wat heeft Bibo daar nu mee te
maken? O niet zo veel. Bibo
kende de Paashaas al jaren en hij
mocht hem graag. Hij bewonderde
de vlijt en de ijver van de Paashaas
en hij had hem best willen helpen,
maar dat heeft de Paashaas nooit
gevraagd.

Het enige, wat Bibo een beetje
vervelend vond, dat was, dat de
Paashaas zo drommels eigenwijs
was. Tja hoe gaat dat? Als je
de enige bent, die verstand heeft,
dan denk je ook, dat je de enige
bent, die iets weet en die iets
begiijpt. En dat klopte helemaal
niet, want Bibo heeft een heel goed
verstand en hij weet ook wel wat.

En. elke keer, als die twee elkaar
tegen kwamen, stonden ze een
tijdje te harrewarren., dan spraken
ze er over, wie het meeste verstand
had en wie het meest wist.

Dan zei de Paashaas: „Ik heb
meer verstand dan jij".

„Nee", antwoordde Bibo dan
vriendelijk, ,.je bent een nijvere
baas en je doet erg je best, zo met
Pasen, maar ik heb meer verstand
dan jij".

„Ik weet meer dan jij", zei de
Paashaas. „Ik weet hoeveel twee
maal twee is".

„Vier", antwoordde Bibo koeltjes.
„Dat is gemakkelijk. Maar hoeveel
is drie maal drie?"

„Negen", antwoordde de Paashaas
meteen. „Maar hoeveel is de helft
van de helft?"

„Een kwart", zei Bibo, „maar
hoeveel is drie min vier?"

„Dat kan niet", zei de Paashaas,
„want dan kom je er een te kort".

Ja, daar stonden ze te harre-
warren eerst met sommen en
dan met de aardrijkskunde van bos
en duin en dan met de hazentaal en
de konijnentaai en eindelijk liepen
ze maar weer door.

Dat speet Bibo wel, want hij wilde
de Paashaas zo graag eens laten
zjjn dat hij meer wist en dat hij
slimmer was dan de Paashaas. En
op een dag kreeg hij daar de kans
voor. Dat zat zo: Bibo had een oude
vriendin hij kende haar al
negen maanden.... nou, dat is een
hele tijd voor een konijn en voor
een kip.

Ja, ja die oude vriendin was
een kip. Diku/ijls ging Bibo naar
haar toe, om een praatje te maken
en dan hoorde hij allerlei vreemde
verhalen over de zonderlinge ge-
woonten van de mensen. Deze kip
woonde namelijk in een kippenhok
van de mensen en dat hok lag
achter in een grote tuin en als de
avond viel, kon Bibo daar zonder
gevaar wat gaan babbelen.

Zo 5-at Bibo daar op een avond
bij de ren weer wat te praten met
de kip en toen zag hij, in een leg-
nest een prachtig ei liggen.

„Tjonge, jonge, wat een mooi
werkstuk", zei Bibo vol bewondering,
„wat een fraai ei is dat".

De kip lachte zacht: „Laat je niet
bedotten, Bibo. Dat is geen echt ei.
Dat is een kalkei!"

„Nee toch!" riep Bibo. „Het lijkt
net echt! Wat is dan een kalkei?"

„Ha, ha, ha", giechelde de kip
„Dat is een ei, dat de mensen ge-
maakt hebben van kalk. Dat leggen
7.Q in de nesten van de kippen en
dan denken ze, dat de kippen meer
eieren zullen leggen. Ha, ha, ha. . . .
wij lopen daar niet in, dat snap je
wel. Als er iemand in de wereld is,
die verstand heeft van een kippenei,
dan is het een kip".

„Zou je daar mee kunnen voet-
ballen?", vroeg Bibo.

„Best", lachte de kip. „Het is zo
hard als steen. Alleen.... je zult
waarschijnlijk je tenen bezeren".

„Hm", zei Bibo en hij dacht diep
nn. Toen vroeg hij: „Zou jij mij een
heel groot plezier willen doen?"

„Graag zelfs", antwoordde do kip.
„Ik mag je graag en ik beschouw
je als een oude vriend. Men moet
fijn oude vrienden altijd een plezier
de en, als dat kan. Je wilt zeker, dat
ik een liedje voor je ga zingen?"

„Dat eigenlijk niet", zei Bibo
haastig. De kip had al een paar koer
voor hem gezongen en elke keer
was Bibo thuisgekomen met
barstende hoofdpijn.

„Nee, zie ja", ging Bibo voort,
„ik wou je heel iets anders vragen.
Zou jij mij dat kalkei willen geven?

En ook een echt ei er bij?"
„Met genoegen" ,antwoordde de

kip. „Zie je.... dat kalkei kan ik
missen als kiespijn en een echt ei
wil ik ook wel geven, omdat je een
oude vriend bent".

En zo toog Bibo terug naar de
duinen met een kalkei en een echt
ei. De volgende dag ging hij de
Paashaas opzoeken en hij kon hem
gemakkelijk vinden, want de Paas-
haas werkte nu elke dag bij zijn
leger. Hij was bezig met het kleuren
van de kippeneieren.

Bibo had de beide eieren bij zich,
die hij gekiegen had van de kip,
maar het echte ei verstopte hij
achter een struik. Het kalkei had
hij onder zijn arm en zo stapte hij
op de Paashaas toe.

„Gceie morgen", zei de Paashaas
haastig, „stoor me nu niet, want ik
heb het erg druk en ik heb geen
tijd om "

Toen zag hij het ei, dat Bibo
onder zijn arm had, hij keek er vol
bewondering naar en toen zei hij:
„DAT is een rnooi ei hoe kom
je daar aan? Dat zou net een ei
voor mij zijn.... om te kleuren
mag ik dat hebben?"

„Jawel", zei Bibo achteloos, „als
je ei' eerst met mij mee gaat voet-
ballen".

„Voetballen met een ei!", riep de
Paashaas en hij sloeg zijn voor-
armen in de lucht. „Ben je helemaal
mal geworden' Dat KAN niet! De
schaal van een ei is breekbaar! Als
je daar een trap tegen geeft, dan
breekt de schaal".

„Welnee", antwoordde Bibo, „niets
van waar. Ik kan voetballen met
een ei!"

„Ik niet", zei de Paashaas.
„E>> doe hei nu maar niet, want dat
ei gaat stuk en dat is erg zonde".

„Dat ei gaat niet stuk!", zei Bibo.
„Dat ei gaat WEL stuk!", riep de

Paashaas.
Toen zeiden ze nog een hele tijd

nietes en welles tegen elkaar en
toen wachtte Bibo niet langer, hij
legde het ei op de grond en hij gaf
er een trap tegen. Er gebeurde
niets.... het ei rolde over de grond
en het was niet stuk.

„Je hebt dom geluk", zei de Paas-
haas. „Die schaal is zeker bijzonder
stevig. Maar doe het niet meer,
want dat ei gaat stuk!"

„Dat ei gaat niet stuk!", riep Bibo
en hij gaf weer een trap tegen het ei.
De Paashaas stond er sprakeloos bij
te kijken, hij ging naar het ei toe,
hij bezag het van alle kanten en
toen zei Bibo weer:

„Wil je dat ei hebben?"
„Graag", zei de Paashaas.
„Dan moet je eerst met mij gaan

voetballen met dat ei", zei Bibo.
„Goed", zei de Paashaas met een

zucht. „Ik zal het doen, maar het is
anders mijn gewoonte niet".

Bibo legde het ei klaar de

HEROPEND:
het geheel gerestaureerde

Hotel-Restaurant «Welgelegen»
HOGEWEQ 56 TELEFOON 2977

Bestelt tijdig Uw tafel voor de a.s. PAASDAGEN.
EXQUISE KEUKEN

Paashaas ging dertig meter achter-
uit, zoals hij dat geleerd had, toen
hij in een Hazen-voetbalclub was..
toen kwam hij aanrennen en
daarna sprong hij over het ei heen.

„Dat was mis!", riep hij vrolijk.
„Ik heb het lange tijd niet gedaan.
A'og eens!"

Weer ging hij dertig meter achter-
uit en in die tussentijd nam Bibo
gauw het kalkei weg en hij legde
het echte ei er voor in de plaats.
Daar kwam de Paashaas weer aan-
i ennen deze keer trapte hij niet
mis.... hij gaf een harde trap tegen
het echte ei en meteen....o, lieve
help.... het eierstruif vloog naar
alle kanten en de Paashaas had
eigeel op zijn muts en het eiwit
droop langs zijn rug.

„Zie ]e nu wel?", riep hij kwaad.
„Ik heb iets gezien", antwoordde

Bibo kalm. „Ik heb gezien dat jij
ruw bent en onhandig. Jij kunt niet
voetballen met een ei en ik wel!
Kijk maar es hier hier heb ik
NOG een ei!"

En Bibo haalde het kalkei weer
tevoorschijn en hij gaf er een harde
trap tegen. De Paashaas stond
angstig te kijken, maar er gebeurde
nï&ts. Het ei was niet stuk.

„Zie je nu wel?", ,vroeg Bibo.
Probeei het nog maar eens!"

Maar dat durfde de Paashaas niet,
hij wreef nog steeds het eigeel uit
zijn ogen. „Ziezo", zei Bibo edel-
moedig, „nu weet je dan toch, dat
ik meer kan dan jij. Jij kunt niet
voetballen met een ei en ik wel!
Je mag dit ei OOK wel hebben".

„Dank je", zei de Paashaas
nederig. Toen ging hij, zich wassen.
En eh wie met dit Paasfeest een
gekleurd kalkei krijgt, die weet, dat
het de schuld is van Bibo en niet
van de Paashaas.

A. D. HILDEBRAND.

KEÜKO SHIRTS
vindt U bij:

BAKELS

Jeugd speelde brand weertje
Woensdagmiddag heeft de Zand-

voortse schooljeugd, die ha<5 deel-
genomen aan de opstellenwedstrijd
over de brandweer, een „echte"
oefening van de brandweer mogen
meemaken als beloning voor hun
prestaties. Om 2 uur werden de
meisjes, om 4 uur de jongens per
brandweer-auto vervoerd naar het
hcckey-veld, waar op een terrein in
de nabijheid geoefend mocht wor-
den. Uitgedost met echte brand-
weeihelmen en hoge laarzen werd
dit gebeuren voor de jeugd vanzelf-
sprekend een groot festijn. Men
ging zelfs zó ver, dat men de hel-
men van eikaars hoofd af spoot.
Drijfnat en sommigen met een halve
emmtr water in hun laarzen keerde
men opgetogen in de brandweer-
garage terug. Het commentaar van
de spuitgasten van het vrijwilligers-
korps? Wij hebben nog nooit zó ge-
lachen!

Leerlingen-uitvoering
Zaterdagavond had in gebouw

„Zcmerlust" de jaarlijkse leerlingen
uitvoering van het dans-instituut
J. Stol plaats. De beoordeling voor
het toekennen van de „Medaltest"
in zilver of brons was ook nu weer
opgedragen aan de heer J. Donders,
voorzitter-rdeacteur van de Nederl.
Vereniging van dansleraren.

De heer Donders toonde zich
uitermate tevreden over de ver-
richtingen van de danslustigen en
wees tenslotte aan 60 personen de
zozeer begeerde trophee toe, slechts
twee heren kwamen er nog niet
voor in aanmerking.

Door de heer Stol werd het echt-
paar E.H. van Breemen met een
hartelijke toespraak gehuldigd voor
het enige tijd gratis beschikbaar
stellen van hun cantino op het Ca-
ravanterrein op avonden, dat een
zaal niet disponibel was, waarbij
aan Mevr. Van Breemen een bloe-
menhulde werd aangeboden.

De heer D. Koolhaas sprak na-
mens de leerlingen de heer en mevr.
Stol op sympathieke wijze toe en
bood een grote fruitmand aan.

Het echtpaar Van Breemen ont-
ving van de leerlingen uit handen
van de heel Koolhaas onder woor-
den van dank een taart en sigaren.

Tenslotte demonstreerde het echt-
paar Stol op gracieuze wijze een
Argentijnse en een Franse Tango,
welke demonstratie terecht grote
bewondering wekte. Tot laat in de
nacht t leef men daarna nog gezellig
bijeen met dansmuziek van het duo
G. Nijkannp.

Schoolvoetbalwedstrijden
Evenals dit vorige jaren het geval

was, organiseert de schoolvoetbal-
commissie „Zandvcort" ook dit
jaar. tijdens de Paasvacantie school-
voetbalwedstrijden tussen elftallen
van de Zandvoortse scholen.

Daar de oude wisselbeker, sinds
1933 in roulatie, vorig jaar door
reglementaire bepalingen blijvend
in het bezit van de Karel Doorman-
school is gekomen, werd door het
gemeentebestuur een nieuwe wissel-
beker beschikbaar gesteld, terwijl
men hoopt via oudercornmissies en
schoolbesturen dit jaar een medaille
te kunnen uitreiken aan de drie
best geplaatste elftallen.

15 April, 9 uur: A. Wilhelmina-
school 1-Wim Gertenbachschool 2.
10.30 uur: C. Julianaschool 1-Han-
nle Schaftschool 2.

17 April, 9 uur: B. Wilhelmina-
school 2-Mariaschool 1. 10.30 u.: D.
H. Schaftschool 1-K. Doorm.sch. 2.

20 April, 9 uur: E. K. Doorman-
school 1-winnaar D. 10.30 uur: F.
winnaar B-winnaar C.
21 April, 10 u.: G. Winn. A-winn. E.

22 Apnl, 10 uur: Finale tussen
winnaar F en winnaar G.

Heden, Donderdagmorgen won
Wim Gertenbachschool 2 met 3-1
van Wilhelminaschool l en Juliana-
school l met 6-0 van Hannie Schaft-
school 2.

Ook bij minder gunstig weer biedt
Paviljoen „DE VIJVERHUT"
een heerlijk zitje in een prachtige natuur.

VONDELLAAN 46 - TELEFOON 2538
Onze specialiteit: Pannekoeken in div. variaties.

Door het aanschaffen van een zeer moderne

koelinrichting
zijn wij in staat U thans een zeer uitgebreide
sortering FIJNE VLEESWAREN aan te bieden.

ALS SPECIALE RECLAME brengen wij
deze week voor de a.s. Paasdagen:
Lunchschotel A: Boerenmetworst, Procu-
? eurspek, Boterhamworst
SAMEN 150 GRAM Door slechts 69 CENT.
L,unchschotel B: Haagse Leverworst, Ce-
braden Gehakt, Thuringer, Bloedworst,
SAMEN 150 GRAM voor slechts 41 CENT.

Uitgebreide sortering: Wijnen, Kaas, Delicatessen

KOPER's Comestibles
en Delicatessenhandel
TEL. 2113 (v.h. Het Kaaspaleis) Gr.KROCHT 20a

Bezoekt de komende PAASDAGEN
de

Uitzichttoren
Café-Reslaurant

Prima consumpties. Lift aanwezig.
Een uitzicht om nooit te vergeten!

Ziet nu
onze
etalages!!
De Speciaalzaak
voor de
Woninginrichting

Grote collectie TAPIJTEN in diverse maten.
Huis- en Slaapkamer-ameublementen.
Interieurmatrassen met binnenvering.

(Speciale aanbieding).

Cordijnstojjen - Tapijten - Rotanrneubelen
Linoleums - Balatums - Cocosartikelen.

Behangselpapieren uit voorraad leverbaar!

L. BALLEDUX& Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

Met zonneschijn zullen de Paasdagen slagen,
Maar 'n extra sigaartje zal V óók wel behagen!
U moet de sortering van Drommel eens vragen,
Die gaf aan geen mens ooit nog reden tot klagen!

Stigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

Zomerlust
Ie en 2e Paasdag
n.m. 8 UUR

DANSEN

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

16 April 20 uur: Ds. A. C. de Jong
Predt. te Grand Rapids.

18 April 10 uur: Ds. A. de Ruiter
Bed. H. Doop.

17 uur: Ds. E. Zijlstra te A'hout.
HERVORMDE KERK

Goede Vrijdag 16 April, 10.30 uur:
Ds. C. de Ru. Bed. H. Avondmaal.
7.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.

Bediening H. Avondmaal.
Pasen, Zondag 18 April. Paascollecte

10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.
Medewerking Kerkkoor.

7 uur: Jeugdkapel.
Mevr. H. H. Visser-Fransen.

Maandag 19 April.
10.30 uur: Gezinsdienst.
Paasevangelie: Ds. C. de Ru.
Paasspel. Medewerking Kerkkoor.
NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:

Prof. Dr. J.N. Sevenster van A'dam.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in „Ons Huis". Spr. Joh. H. van
Oostveen, evangelist te Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 7, 8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen om 7 en

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Met grote blijdschap geven wij U
kennis van de geboorte van onze
dochter

JACOBA CORNELIA.
C. Spoelder.
C. J. C. Spoelder-Meure.

Zandvoort, 14 April 1954.
Kostverlorenstraat 66c.

Indrukwekkende lezing
Slechts een vijftigtal belang-

stellenden hebben in hotel Keur
genoten van de indrukwekkende
causerie die Prof. Dr. C.W. Mönnlch
van Amsterdam hield over het
cnderwerp „Christendom en cul-
tuur", op uitnodiging van de cultu-
rele kring „'t Helm". .
Indrukwekkend, omdat deze lezing
in een zo kort tijdsbestek zovele
facetten van het onderwerp be-
lichtte en zovele heldere en klare
uiteenzettingen bracht, dat stof tot
overdenking werd gegeven die een
langdurige nawerking moet hebben
teweeggebracht. In een uitermate
\\ijsgerig betoog wees spr. er o.m.
&p, dat de cultuur behoort tot het
levenspatroon van de mens, het
eigendom zowel van buitenkerke-
lilken als kerkelijken. In deze cul-
tuur openbaart de mens een, stukje
van zijn leven, een. leven, waarin
deze mens zowel mens, engel als
duivel kan zijn, gaskamers kan ma-
ken, maar óók zijn leven opofferen.
In deze ondoorgrondelijkheid van
's mensen bestaan, waarin óók in
cultuur soms een gave van de hemel
te bespeuren valt, staat God, die
Zich met de mens bemoeit. De mens
die het grootste wonder is, kan héél
veel zonder God, doch het wonder-
lijke is, dat God de mens niet wil
loslaten en daarom gaat de mens
een steeds verder schrijdende ont-
wikkeling tegemoet en heeft de we-
reld slechts met God een toekomst.
Het feit, dat God mens is geworden
werd er tevens oorzaak van, dat
Christendom en cultuur onlosmake-
Irjk met elkaar verbonden zijn en
zó bezien zal het voor de mens goed
zijn om te leven.

De voorzitter, Mr. A. Merens,
sprak woorden van. welkom en
dank voor een avond, die door haar
hoogstaand en boeiend karakter op
alle aanwezigen diepe indruk heeft
gemaakt. K.

GOED ZIEN
Goed zien is één van de vele

voorrechten die de meesten van ons
gelukkig bezitten. Wij zijn hieraan
zó gewend, dat wij natuurlijk niet
elk ogenblik tegen elkaar zeggen:
„Jonge, jonge, wat is het toch pret-
tig, dat wij goede ogen hebben".
Maar beseffen wij wel, dat het ab-
soluut noodzakelijk is, dat alle
onderdelen van ons oog doorlopend
in goede staat dienen te zijn en
daarom moeten worden onder-
houden?

Het zien is een kostbaar en inge-
wikkeld iets. Een lichtstraal b.v.,
welke ons oog treft, moet allereerst
het hoornvlies passeren, vervol-
gens de voorste oogkamer, daarna
de lens, eindelijk het inwendige van
het oog, hetwelk een glasachtig
lichaam is, om den pas het netvlies
te raken. Het netvlies zelf bevat
talrijke zenuwstelsels, welker uit-
einden een licht-indruk kunnen op-
vangen om deze over te brengen
naar de hersenen, waar zij tot
bewustzijn komen. Als dit nu alle-
maal punctueel in orde is, dan pas
zullen onze ogen ieder ogenblik
voor ons klaar staan en kunnen wij
ze als onze beste vrienden be-
schouwen.

Het is daarom begrijpelijk, dat
wij onze ogen zoveel mogelijk
dienen te verwennen en juist nu,
als het zonlicht feller wordt, vinden
Uw ogen het prettig, wanneer dat
scherpe licht wat getemperd wordt,
hetgeen alleen afdoende kan ge-
schieden met een zonnebril, die
werkelijk volkomen onschadelijk is.
Alleen Uw opticien kan dit garan-
deren, omdat door hem elk glas op
deugdelijkheid gecontroleerd wordt.

Naast Moederdag, Dierendag, enz.
zou het niet zo gek zijn, óók een
„Ogendag" te hebben, een dag n.l.
waarop men bijzondere aandacht
gaat schenken aan dit ze- kostbare
bezit en dan zouden, wij haast zeg-
gen: HET BESTE IS NOG NIET
GOED GENOEG!
Uw OPTICIEN, Brillenspecialist

LOOMAN
HALTESTRAAT 58 - TELEF. 2174



Sfeer - Gezelligheid
Zomer en winter geopend!

Op z'n Paasbest!
Zo juist ontvangen een prachtige collectie

SCHOENEN

Herenschoenen . . v.a. f 9,95
Damesschoenen . . v.a. f 5,95
Kinderschoenen . . v.a. f 2,95

ZIET ONZE ETALAGES!

HALTESTRAAT 11
Bij aankoop van ieder paar schoenen

geven wij een mooie BALLON CADEAU!

VRIJDAG 16 April, 3 uur, OPENING van

De Waal's Cafetaria
en Broodjespaleis
KOP KERKSTRAAT (aan de Strandweg)

Een kleine greep uit onze enorme sortering:
DIK BELEGDE BROODJES met vlees, ham, worst, tartaar,
kaas enz. 40 CENT
Heerlijke VLEESSALADE, per portie 40 CENT
BROODJE CROQUET 35 et. KOFFIE MET ROOM 30 et.

Diverse soorten gebak. Komt U eens kennis maken!
Onze kwaliteit, sortering en prijs zullen U verbazen!

Héél prettige Paasdagen!
Slagerij Burger zet z'n beste beentje voor!

Met vakmanschap en ambitie hopen we weer het beste op
Uw Paastafel te brengen.

Heerlijke Kalfsfricandeau f 1,88 per kg.
VAN DE PAASKOE:
LENDE ^ . . . ƒ2,45 500 gr
ROSBEAF ƒ2,45 500 gr.
STAARTSTUK .. /'2,45 500 gr.
ROLLENDE ƒ2,45 500 gr.
RCLLADE ƒ2,25 500 gr.

BLANK VARKENSVLEES:
VARK.FRICAND. .. ƒ2,10 500 gr.
VARK.ROLLADE .. ƒ2,25 500 gr.
VARKENSFILET .. J 2,25 500 gr.

LAMSBOUT ƒ 1,95 500 gr.
Voor de boterham weer zeer aantrekkelijke aanbiedingen:
b.v.: 200 gr. PORK 49 et.
WEEKEND-RECLAME: l fi Q -f
100 gr. HAM en 100 gr. SAKS \ >J 57 V» l

Reclame Rundvet (bij vlees)
6O Ct. 5OO gr. NIERVET 75ct.soogr.

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Ka p te i n Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

TAXI?
26OO

BELLEN!!
SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden,
billijke prijzen.

Met Pasen een nieuw costuum
of een sportcombinatie
Wij hebben een grote sortering in sportcolberts, pantalons, cos-
tuums, mantelcostuums, regenjassen regenmantels, enz.

TROFICAL COSTUUMS ./79,- tot ƒ112,-
SPORTCOLBERTS van ƒ29,- tot ƒ 56,-
PANTALONS van ƒ17,- tot ƒ 37,-
KAMGAREN MANTELCOSTUUMS ... ƒ 95,-
DAMES REGENJASSEN

in de moderne tinten ƒ 36,—
HEREN TRENCH COATS ƒ 36,-

KLEDINGBEDRUF SUCCES
KERKSTRAAT 20 - TELEFOON 3136

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TEL. 2323. Ziet onze etalage!

De enigst erkende bromfietshandel In Zandvoort!
Thans agentschappen U N I O N met J.L.O. motor en RANGER
bromfietsen. Snel, solide, sierlijk, sterk!
Agentschap Ralleigh en Union rijwielen. Zift onze etalage!

Maakt foto's
in kleuren!

dan naar

Bakels Sinds 1874

Het Ciné en Foto adres voor vakkundig
ontwikkelen, afdrukken en vergroten.
GROTE SORTERING in: Roliilms en
Kleurenfilms, 8 mm. en 16 mm. Cmé-films

Box Camera's v.a. ƒ14,50. Agfa Isolette ƒ88,—.

CINÉ-CAMERA's
Bell & Howell ƒ285,-. Kodak Brownie ,/225,-.

Dames en Heren,
die voor Pasen iets goeds begeren,
hetzij NYLONKOUSEN, 'n ROK of BLOUSE,
hetzij 'n OVERHEMD, DAS of SOKKEN enz.

N O QY
Z A N D V O Ö R T

J30uweó
ZANDVOORT

ANNEX CABARET „EXTASE'

Van ZATERDAG 17 APRIL af
dagelijks

met zijn W eens orkest

*In ons internationaal cabaret-programma:

JOYCS G ARC/ A
Mystiek van het Oosten.

*
MAXEUO 8SNSCH
Excentrieke capriolen!

*LES SRUHff
Powerful Acrobatics

Tevens Zondagmiddag en 2de Paasdag
Thé Dansant.

DBT IS IETS
voor

PASEN!
RUIME SORTERING
DAMES JUMPERS
1.69 - 2.U8 - 3.75 - 4.95
PRACHT COLLECTIE
Hr. ANKLETS 98 t.m. 3.75

Zo juist ontvangen:
mooie collectie beter genre

BABYGOED.

Fa. NOTTEN"

De Kampioen
HALTESTR. 59 - Zandvoort

Groot en klein vinden
VANDERWERFF's

brood FIJN!

Voor SPOEDREPARATIES
het adres

Jac. TROOST
horlogemaker

Brederodestraat 11 - Telef. 2774

Deze week RECLAME

250 gram Allerhande
voor 60 cent

PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.
TELEF. 2153

Voor Uw Paasgebak
Banketbakkerij

B. BOSMAN
KERKSTRAAT 22 - TEL. 212G

TAARTEN
PETIT-FOURS
GEBAK

NOUGAT-EIEREN enz.
Alléén 1ste kwaliteit!

DAMES-, HEREN- en KINDER-
ONDERGOED vindt U in r u i m e
sortering bij:
BAKELS Uw modehuis.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel
A D/">| Prinsesseweg 15

i Telef. 2O66

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
In een spannende ontmoeting

slaagde het eerste elftal van Zand-
voortmeeuwen er in, de lastige uit-
wedstrijd tegen H.B.C, in een kleine
maar niettemin verdiende over-
winning om te zetten.

Het tweede elftal van Zandvoort-
meeuwen bracht het niet verder
dan een gelijk spel in de thuiswed-
strijd tegen V.V.B. 2. Indien de
laatste wedstrijd gewonnen wordt
en de medegegadigde voor de on-
derste plaats verliest kan het 2e
het nog tot een beslissingswedstrijd
brengen.
Uitslagen van j.l. Zondag:

H.B.C. 1-Zandvoortm. l 0-1
Zandvoortm. 2-V.V.B. 2 1-1
Zandvoortm. 4-R.C.H. 6 2-0
Geel Wit 4-Zandvoortm. 6 4-3

Uitslagen, van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandvoortm. 2-S.I.Z.O. 4 2-3
Zandv.m. adsp. d-Haarlem h 0-3

Programma Maandag (2e Paasdag):
Zandv.m. I-Wassenaar 2.30 u.

' Slormvogels 3-Zandv.m. 2 12.30 u.
D.C.O. 3-Zandv.m. 4 9.45 u.
Zandv.m. 7-Spaarndam 3 9.45 u.
Het Ie en het 2e Zaterdagmiddag-

elftal hebben de competitie reeds
beëindigd. Ook de adspiranten zijn
uitgespeeld.

Zandv. Hockey Club
Het veteranen elftal nam j.l. Zon-
dag deel aan het Hurley tournooi
te Amsterdam. Er namen twaalf
elftallen deel, waaronder zeer sterkef
Zandvoort behaalde van de drie te
spelen wedstrijden twee overwin-
ningen. Leeuwarden werd geslagen
met 2-0 en Amersfoort met 1-0.
Van Hurley werd met 1-0 verloren.
Zandvoort eindigde op de 5e plaats.
De finale ging tussen Kraaien en
Amsterdam, welke door Kraaien
met 2-0 werd gewonnen.

Het derde speelde vriendschap-
pelijk tegen Alliance 3. Zandvoort
won met 1-0.

Op beide Paasdagcn zullen enkele
elftallen deel nemen aan het Paas-
tournooi van Strawberries.

BURGERLIJKE STAND
9 t/m 14 April 1954.

Geboren : Cornelia Wilhelmina,
dochter van R. Tinga en J. Bosman;
Cornelis, zoon van C. Koper en J.
Duindam; Jacoba Cornelia, dochter
van C. Spoelder en C. J. C. Meure.

Ondertrouwd: J. van Loon en F.
S. M. van Nie.; I. A. Roos en C. J.
Remmers.

Overleden: S. Klinkenberg, oud
61 jaar, echtg. van M. Landrichter.
E. Szaraz, oud 44 jaar, echlg.e van
P. C. Terol; D. Slagveld, oud 63 jr.,
wed. van J. Koning.

Administr.kantoor A. F, HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

y \ \ l /, Dié was gaat voortaan
^.naar Peeperkorn!

Dat zegt U ook wanneer U aan de
hand van onze prijslijst eens uitrekent,
hoeveel Uw grote was daar gekost zou hebben,
Dat had U eerder moeten weten!

Als U werkelijk alles rekent, ÏA „de was naar
Peeperkorn" voordeliger dan thuis wassen.
Bovendien is er nog het onbetaalbare gemak,
wanneer wij regelmatig voor U de was doen.

Vraagt ons inlichtingen!

WASSERIJ N.V.

nooit
meet*

.. £p *• "°9

iiSS-'fct

g-^ts^ï

Blekersvaartweg 43 Heemstede
Telefoon 38890

Partij van de Arbeid
Vrije wereld - Blijde jeugd

Kiest Woensdag 21 April 1954:

No. 1 van LIJST 1

Zij, die niet zelfstandig naar hel stembureau
kunnen gaan, worden verkocht dit op te geven
bij de heer A. Kerkman. Noordcrbtraal 5 Zi]
worden dan per auto gehaald en weer thuis-
Cebracht.

Geniet van een onvergetelijk panorama!

Maak tijdens de Paasdagen een

per HeSicofpter
Thans slechts

f 1O,00 p, persoon
Zaterdag, Zondag en Maandag n.s. van !) uur
tot hall' zes. Boekingen HELI-HAVEN Z.md\oorl

Bouwbedrijf Fa. J. VAN SLUISDAM en Zonen
VRAAGT

Timmermansleerling
Aanmelden: Paradijsweg 11 oC Brederodestr. 8».

Wij presenteren U:

José Femando
Semp@r Idem
Week-end
Iets aparts voor Pasen

Sigarenmagazijn G. J. Koopman
Haltestraat 22 - Zandvoort - Telefoon 2625

Mangelster en Vouwster
gevraagd

,!.,n di? Suvm\\ J«orij Hollandia, Pakveldstraal.

Tl XN1SRACKETS. compleet met nyionbesna-
iini, \ .a / 11.93. - Tennisshorts, Sokken,
Su iaU ' i> - Schoenen - Persen - Hoesjes.
NY1 ONBESPANNING v.a /"7,50

Kepaiaties in ecu dag gereed!
DIVERSE MERKEN ROLSCHAATSEN

- (bestuurbaar) op dubbele kogellagers.
QUtCK SANDALEN, ijzersterk .... v.a. ./ 8,75
PLASTIC SANDALEN, onvorsliltbaar v.a. /'8,75

is
91

Telef. 2131
59
Haltostraat 35



Doe de was de
Stoomwasserij „Hollandia"

deur uit!
ZANDVOORT J. H. G. WEENINK TELEF. 2887

Steeds de beste
voor goede wasverzorging!

Advertentietarief losse
advertenties par m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

H. K. VAN ES
ARTS

Afwezig
van Zaterdagmiddag 17
April tot Maandag 3 Mei.

De andere doktoren
nemen waar.

Café Oomstee
ledere Vrijdag gekookte
en gebakhen mosselen.

NETTE WERKSTER ge-
vraagd voor 3 ochtenden
of l1/» dag per week. Lo-
renz, Haltestraat 15.

Gevraagd: LEERLING-
BANKETBAKKER. Ban-
ketbakkerij Bosman, Kerk-
straat 22.

JONGEMAN GEVRAAGD
tenminste 21 jaar, om
mede te rijden in Taxi-
bedrijf. Goed chauffeur.
Br. onder no. 46-434 bur.
van dit blad.

TE KOOP: PIANO. Prijs
ƒ450,—. Te bezichtigen D.,
W., D.. V. na 6 uur.
Kostverlcrenstraat 80 huis.

Adverteert in dit biad

Gevraagd: een grote vrij
Staande Villa of bedrijfspand
geschikt voor het inrichten als pension of hotel.
Het liefst met grote tuin of stuk grond. Br. no.
46-432 bureau van dit blad of telefonische aan-
biedingen Amsterdam telefoon 40425.

VRIJ HUIS gevraagd
minstens 3 slaapkamers, voor Juli en Augustus.
Br. no. 46-433 bureau van dit blad.

Huurt voor het seizoen
UW LAKENS, SLOPEN, TAFELGOED,
HAND- en THEEDOEKEN bij:

Linnenverhuur VOLIN - Prinsengracht 678
Amsterdam. - Telefoon 3 0 5 2 0 en 3 5 6 9 6 .

Het Dagelijks bestuur van de Stichting ,.TOU-
RING ZANDVOORT", stelt gegadigde Zand-
voortse sportverenigingen in de gelegenheid
zich aan te melden voor het HUREN van een
of meer

sportvelden,
welke in aanleg zijn binnen het circuit. Aan-
vragen in te zenden uiterlijk op l Mei a,s. bij
het Dagelijks bestuur.

SCHOONMAAKTIJD IS IN HET LAND,
RUIM UW ROMMEL AAN DE KANT!
ZIT U MET DIE BOEL IN NOOD,
BEL DE FIRMA AKERSLOOT!

Wij geven DE HOOGSTE WAARDE
voor alles wat U kwijt wilt zijn!

O.a.: Lompen 30 et. p. kg.
Carton 3 et. p. kg.
Tijdschriften en couranten .. . . 4 et. p. kg.

Lood, geel koper en alle andere oude metalen,
baden, geysers enz. enz. tegen beursprijzen.
BELT U EVEN 2 8 4 5 ? WIjlToMEN DIRECT!

A. AKERSLOOT
SCHELPENPLEIN 7
Pakhuis de gehele dag geopend'.

Vrijwilligers
voor!

Aanmelding voor

De Nat. Reserve en het
Korps Luchtwachtdienst
kan geschieden, ten raadhuize, afd. Algemene
Zaken, alle werkdagen tussen 9 en 12 uur.

voor de RESERVE-GEMEENTEPOLITIE
op het politiebureau, alle werkdagen tussen
9 en 5 uur. >

PI. commissie S.W.G.

DRUKKERIJ VAN PETEQEM i ZN.
KERKSTRAAT 28 • TELEF. 3793
VERZORGT AL UW DRUKWERK

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 16 t.m. Zondag 18 April, (Ie Paas-
dag) 8 uur
ELEONORA ROSSI en MASSIMO GIROTTI in:

ACHTER GESLOTEN
GORDIJNEN

Het afschuwelijk bedrijf van „Handel in
Meisjes". Wat nog nooit openbaar ge-
maakt werd, wordt thans vertoond in dit
uitzonderlijke filmwerk!

(Toegang boven de 18 jaar).

Vanaf Maandag 19 (2e Paasdag) t.m. Woensdag
21 April 8 uur
SPENCER TRACY - KATHARINA HEPBURN
ALEC RAY - GEORGE MATHEWS in:

PAT AND MIKE
Het sprankelende verhaal van 'n sportief
meisje en haar promotor.... Twee lieve_-
lingen van het witte doek in een zeer
geestige eomedie! (Alle leeftijden).

Donderdag 22 April, 8 uur (slechts één dag)
FRITS VAN DONGEN - CATHARINA
Mc. LEOD - WILLIAM CARTER in:

CONCERTO
Een muziekfilm in briljante kleuren ont-
rcert door schoonheid en klank.

(Alle leeftijden.)

Zondagmiddag 18 April (Ie Paasdag) 2.30 uur
Wij presenteren U het geheel Nederlands
gesproken sprookjesfilmwerk

ROODKAPJE
Tevens 'n zeer bijzonder bijpassend voor-
programma. (Alle leeftijden).

Maandagmiddag 19 April (2e Paasdag) 2.30 uur
De vrouwelijke cowboy
DOROTHY PAGE in:

Zilversmokkelaars
Een prachtige cowboyfilm voor jong en
oud. (Toegang alle leeftijden).

L.S.
Hiermede vestigen wij Uw aandacht op het feit
dat door cns heden een

SIGARENK1OSK
aan de Vondellaan
(hk. A.J. v.d. Moolenstraat) werd geplaatst.

Wij zullen trachten door service en sortering U
tot onze klanten te gaan mogen rekenen.

Beleefd aanbevelend,

H. J. Schutte

1924 1954

Jubileum
Paas-reclame

1 fles Advocaat van 13,75
nu voor f2,75 p.fles

BRINK's Wijnhandel
VOOR AL UW DRANKEN!

Gr. Krocht 28 - Zandvoort - Telefoon 2654

Voor de Paasdagen
Grote sortering Paaseieren, Paasfiguren.
Verschillende soorten NETJES met
PAASEITJES, EIERDOPJES.

MATZES (Isr. Paasbrood)
ZEER RUIME SORTERING in
luxe DOZEN BONBONS en CHOCOLADE
Speciaal adres voor alle

Verkade-artikelen
Als U eens extra wilt tracterenü
Steeds voorradig en jabriekVERS de
beste koffie van
DOVV/E EGBERT - v.NELLE - KREMER

Chocolaterte M. C. VAN NOL
TELEF. 3364 - KERKSTRAAT 34

Modeschoenen

Brossois, Grote Krocht
Annex reparatie-inrichting.

Complete Baby-uitzet
12 Oogjes luiers a 98 et . .ƒ11.76
12 Tetra luiers a 98 et ƒ11.76
6 Flanellen luiers a ƒ1.59 f 9.54
6 Interlock hemdjes a 70ct/ 4.20
6 Baby truitjes a ƒ1.20 .. ƒ 7.20
6 Onderleggers a 98 et . .ƒ 5.88
6 Navelbandjes a 45 et..ƒ 2.70
4 gebord. lakens en sloopjes

(garnituur a ƒ4.15) ƒ16.60
6 Bavetjes a 49 et ƒ 2.94
6 Babyhanddoekjes a68ct/ 4.08
l Molton deken a ƒ3.58..ƒ 3.58
l Plastickbroekje a 85 et ƒ 0.85

Tezamen slechts f 81,09
Grote sortering Pakjes, Jurkjes,
Schcrtjes — Pracht sortering
WOL voor Uw baby.

DE WOLBAAL
HALTESTRAAT 12 - TEL, 2099.

U BELT voor:
TAXI

EXPEDITIE
VERHUIZINGEN

TOURINGCARTOCHTEN
toch ook

P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

Telef. 2560
en

2214
(ZONDAG Ie Paasdag naar
KEUKENHOF. Vertrek 2 uur).

*^^^«^^•î B,̂ ^^M.̂ ^«MMMMM^M^H^

.Kerkboeken
Boekhandel V. J. van Peiegei
KERKSTRAAT 28 - TELE.F. 2791

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT
Herenstraat 4 - Telef. 2137

Voor Zandvoort, Bentveld,
Aerdenhout.

JANSEN EN PIETERSE
P. En Jansen, wat zeg je van onze

eerste landing van de helicopter?
J. Man, in één woord: prachtig! Het

is een unieke reclame voor de bad-
plaats Zandvocrt. Een van de men-
sen op het Zandvoortse vliegveld
vroeg mij, wat die „H" op het veld
betekende. Ik zei: „weet U dat
niet? Dat is de eerste letter van
Hamers, uit de Kostverlorenstraat
no. 34.

P. O, dat hadden ze mij niet be-
hoeven te vertellen, want iedereen
weet nu wel dat bij Hamers in ge-
distilleerd, wijnen en bier in de
Kcstverlorenstraat no. 34 iedereen
koopt met plezier!

J. Ja, ja, zó leer je zelfs op het
vliegveld Hamers kennen.

P. Ja, toen ik dat zei antwoordden
ze: „O, Hamers, die zulke heerlijke
Cognac heeft voor ƒ7.00 per liter,
die koop je nergens zó geurig en zó
goedkoop!

J. Juist, en daarom is de zaak van
Hamers een evengrote aanwinst
voor Zandvoort als de Zandvocrtse
heli-haven.

P. Zeg Jansen, vóór dat ik het ver-
geet: Zaterdag is er weer een eier-
zcekwedstrijd op het strand van
Zandvoorts Nieuwsblad en vergeet
óók vooral niet, je kinderen te laten
inschrijven voor de gecostumeerde
optocht van de Haltestraatvereni-
ging op 30 April.

J. Jij denkt ook overal om!
P. Ja man, ik houd van een

kleintje voor mij op tafel, maar ik
ten gek op een kleintje op m'n
schoot. Kinderen zijn voor mij alles,
daarom mag je ze nooit vergeten!

J. Ja, wij Jansen en Pieterse ver-
stoppen óók twee eieren op het
strand. Zaterdag a.s. Daarop staat
vermeld een J en een P en de kin-
deren, die deze vinden, kunnen bij
Hamers in de Kostverlorenstraat
no. 31 voor niets een fles Hamers
Limonade halen, die anders f 1.20
kcst. (Adv.)

PAASTAARTEN v.a. f2,50
Paasgebakjes 22 et.

Vcor Uw Paastajels
Heerlijk Paasbrood f 2.,-
EUIVEKATERS 40 en 80 cent
BOTERCAKE (m. zuivere room-
bcter) 40 cent per 100 gram

Bestel tijdig bij

Bakkerij Van Staveren
ZEESTR. 48 TELEF. 2684

Luiers, hemdjes,
broekjes, pakjes enz.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:

Spaarnestad 3-T.Z.B. 2 1-5
Vogelenzang 3-T.Z.B. 3 (vr.s.) 5-2
Vogelenz. jun. a-T.Z.B, a 4-3
v. Nispen adsp. b-T.Z.B, b 2-1

Programma 2e Paasdag:
T.Z.B.-Nw-Vennep 2.30 u.
T.Z.B. 2-D.S.B. 3 12 u.
Alliance 3-T.Z.B. 3 (vr.s.) 12 u.

K.J.C. Zandvoort
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zand-

voort de 3e ronde van het 4e maan-
delijkse kampioenschap, l werd D.
Visser Jr., 2 D. van der Werff, 3 J.
Zwemmer, 4 J. Boom.

Heren, Zaterdag eieren-avond!

Opbrengst bazar
De taazar, ten bate van het trai-

ningsfonds voor Zandvoortmeeuwen
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag-
nvond j.l. in „Ons Huis" gehouden,
hcel't een netto bedrag opgeleverd
van ƒ914,21, een ongedacht succes,
waarover het bestuur zich zéér ver-
heugt. Daar dit bedrag echter nog
niet voldoende is, om de trainer ge-
hcel te kunnen financieren, wordt
naar nieuwe wegen gezocht om
aanvulling van dit bedrag te ver-
Icrijfion.

Even voor de Paas
naar

KORT
NYLONS

bijz. mooie aanb 2.75

Zeer fijne NYLON -9 A K
m. gem. naad o.**5

Zeer fijne KRISTAL .. 3.95

m. fanthiel 4.95

Zeer fijne linksgeweven ~ __
kcusen 2.45 l • * O

Speciale aanb. NYLON
CNDERJ. m. kantgarn.

Nylon Onderj. m. zeer ,
aparte strook ..

Charm. Onderj.
m. broderie ...

bijp. Broekje

Fant. HEMDJES
m. broderie

Bijp. Broekje

10,65 6.95

4.10

3.45

3.45

._
/.

HEREN OVERHEMDEN
m. vaste boord
div. kleuren ..........

Zeer mooie POPELINE.ft __
div. pastelkl ..... 12,75 l". /O

Nieuwe collectie
ZELFBINDERS vanaf

FANT. ANKLETS
3,45 - 2,95 '

Leuke KINDERSOKJES fi_ .
gestreept en effen WJ Cl

m. kl. st. p. maat.

STOELLOPERLINNEN
Zware kwaliteit .. p.m.

Grote sortering
Vitrage

1.10 98 - 88

Overgordijnstoffen 3.95 - 2.7O
Leuke Cretonne's

120 cm. 3.48 - 2.98

A.s. Vrijdag (Goede Vrijdag) gesloten van 9-1 uur

J. Th. KORT
HAARLEM ZANDVOORT

Gr. Krocht
Telefoon 2666.

HEEMSTEDE

S'nEugène
Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dam
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactement.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
len 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Perma-
nent, compleet ƒ6,-.

U hebt de a.s. PAASDAGEN drie troeven in één hand in:

PAV1LJOEN-CAFÉ-RESTAURANT

HET KARREWIEL
of PAVILJOEN „PARNASSIA"
bij de uitgang aan zee in Nat. park „de Kennemer duinen".
STRAND, ZEE EN DUINEN in ongerepte schoonheid!

Schitterend gelegen aan Hollands Noordzeekust. Ook in de lente
een ideaal lustoord. - PRIMA KEUKEN. - Onze Koffie wordt
door een ieder geroemd! Eigen parkeerterreinen en rijwielstaUing
Wandelkaarten verkrijgbaar voor Nat. park „de Kennemer duinen"

| Let op het adres; Kop Zeeweg, einde Nrd. Boulevard |
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Een fraaie wedstrijd
De wedstrijd Zandvoortmeeuwen-

Wassenaar, Zondag j.l. gespeeld en
in een dubbelblanke stand geëin-
digd heeft niet alleen ons, maar
ook allen, die ervan getuige waren,
bijzonder veel genot verschaft. Hier
•werd gevoetbald, zoals wij dat in
lange tijd in Zandvoort niet gewend
•waren. Sportief, enthousiast en
spannend spel, dat boeien bleef van
begin tot einde. De elftalcommissie
is thans blijkbaar op de goede weg.
Er was een steeds merkbaar homo-
geen samengaan tussen de spelers
en al ontdekten we nog we* enkele
zwakke plekken, die stellig óók de
aandacht van. de commissie zullen
hebben, zó te zien voetballen is
bijzonder prettig. Het geeft moed
•voor de toekomst en van harte
hopen we, dat dit „excelsior" van
het eerste elftal van Zandvoort-
meeuwen zich- óók in de toekomst
zal voortzetten. Dat men de eerste
op de ranglijst een gelijk spel zou
weten, af te dwingen, had zelfs de
grootste optimist niet durven voor-
spellen. Bravo jongens, ga. zo door!

Aubade
Naar wij van de Oranjevereniging

„Zandvoort" vernemen, zal op Vrij-
dag 30 April a.s. des morgens door
•de schoolkinderen op het Raadhuis-
plein vóór het bordes van het Raad-
huis een aubade worden gebracht
•met medewerking van -de Zand-
voortse muziekkapel. Vooraf zal des
morgens van de trans van de water-
toren af door onze kapel koraal-
•mmiek worden gespeeld. Wij ver-
heugen ons erover, dat de Oranje-
vereniging weer tekenen van leven
geeft, een aubade hebben wij het
-vorig jaar op Koninginnedag wel
zéér gemist. Ons gemeentebestuur
bereidt voor de deelnemende jeugd
nog een verrassing voor. Op een en
ander komen wij in ons volgend
•nummer nader terug. Met de tulpen-
rallye, de gecostumeerde kinder-
optocht door de Haltestraatvereni-
ging georganiseerd en het ontsteken
•van de seizoenverlichting des
avonds, belooft Koninginnedag '54
eindelijk weer eens een recht feeste-
lijke dag te worden. Zo hoort het
ook.' ; 3,

Kinder-optocht
Het bestuur van de Haltestraat-

vereniging deelt ons mede, dat de
inschrijving voor de gecostumeerde
kinder-optocht op Koninginnedag
tLe stoutste verwachtingen overtreft.
Daar gebleken is, dat nog vele
Kinderen hieraan willen deelnemen,
heeft het bestuur de datum van
inschrijving verlengd en wel tot
Woensdag a.s. bij boekhandel F. van
Herwijnen, Haltestraat 12. De vele
-fraaie prijzen, door de winkeliers
beschikbaar gesteld, zijn te zien in
de etalage van vishandel Kerkman
& Loos, Haltestraat, hoek School-

VERKIEZINGSRESULTATEN
in Zandvoort

Geen grote verschuivingen. Winst voor P.v.d.A. en V.V.D.
Verlies voor K. V. P., Protestantse groepen en C.P.N.

Het was in Zandvoort maar
nauwelijks merkbaar, dat Woensdag
j.l. de verkiezingen voor de Provin-
ciale Staten gehouden werden. In
alle rust is de verkiezingsdag ver-
lopen. Slechts in de avonduren
bestond voor onze publicatie van
de Zandvoortse uitslagen bij boek-
handel F. van Herwijnen belang-
stelling. Grote verschuivingen deden
zich in onze gemeente niet voor,
deze werden ook niet verwacht.
Wij laten hieronder de volledige
uüslagen volgen van de staten-
verkiezingen in 1946, 1950 en 1954.

Van onwaarde werden ditmaal
uitgebracht met inbegrip van de

blanco stemmen 334 stemmen, zo-
dat 6.053 stemmen in Zandvoort
werden verkregen.

Voor een goed overzicht laten wij
hieronder volgen de uitslagen van
de gemeenteraadsverkiezingen in '53.

P.v.d.A. 1924; Algem. Zandvoorts
Belang 688; K.V.P. 993; C.H.U-A.E.
853; V.V.D. 900; Plaatselijk Belang
355 en C.P.N. 189 is totaal 5902.

De uitgebrachte voorkeurstemmen
waren ditmaal aldus: W.M.B. Bos-
man (K.V.P.) 65; P. Brüne (A.R.) 34;
A. Steetskamp (A.H.) 12; G. Tates
(V.V.D.) 174 en K. C. van der Mije
(C.H.U.) 92.

1946 1950 °/o 2954 °/o

Partij v.d. Arbeid 1571 1622 34.2 2151 35.5
Kath. Volkspartij 774 921 19.4 988 16.3
Communistische partij 564 300 6.3 284 4.7
Anti Rev. partij 178 402 - 419 - '
Volkspartij V. en D. 396 776 16.3 1054 17.4
Chr. Hist. Unie 592 682 - 621 -
Kath. Nationale partij - 13 - 164 -

Overige partijen '19 17 — 38 —
A.R. en C.H.U. tezamen 22.7 17.2

Totaal aantal stemmen 4094 4733 5719

Zandvoort badplaats
van internationale allure

„WURF-PRAET

WULLUM v.d. WURFF:

„Wie wil d'r vannacht
bij me slaepe?"

Dat Zandvoort
bezig is, zich te
ontwikkelen tot
een badplaats van
internationale
allure, tot een

gaarne bezochte badplaats door de
vreemdelingen, zoals dat in vóór-
oorlogse jaren ook steeds het geval
is geweest, hebben de afgelopen
Faasdagen wel overduidelijk be-
wezen. Een stroom van buiten-
landse toeristen heeft onze ge-
meente tot einddoel van de ,.Hol-
land-trip" gekozen en deze invasie
van vreemdelingen, die een af-
meting aannam als men zelfs in
vroegere jaren niet gekend heeft,
is niet alleen voor Zandvoort een
welkome inleiding geweest van het
vóór-seizoen, het heeft tevens ons
dorp voor problemen geplaatst, die
op korte termijn om een oplossing
vragen.

Het is niet alleen Zandvoort ge-
weest. dat deze toeristen-stroom
te verwerken kreeg, óók elders m
ons land hebben de V.V.V.-bureaux

straat. Jonge?is en meisjes, luacht
niet te lang met je op te geven.
Hoc eerder men een overzicht heeft
van het aantal deelnemers, hoe
beter het is. En denk er vooral om,
iedere jongen en ieder meisje dat
in Zandvoort woont, kan aan deze
optocht deelnemen, men behoeft
daarvoor niet speciaal in de Halte-
straat te wonen.

Veelbelovend concert

Onder leiding van zijn nieuwe
dirigent zal Zandvoorts mannen-
koor Maandagavond a.s. in theater
Monopole een uitvoering geven. \Ve
zijn wel zéér benieuwd hoe ons
koor, dat wij lange tijd in het open-
baar gemist hebben, zich onder zijn
nieuwe directeur ontwikkeld heeft.
Het voorname programma doet véél
beloven. Opnieuw zal de Zand-
voortse muziekkapel aan dit con-
cerl medewerken in het Soldaten-
koor uit Faust. van Gounod, het
Jagerskoor uit „Der Freischutz"
van C.M, von Weber en het Pel-
grimskoor uil „Tannhaüser" van
R. Wagner. Het belooft een avond
te worden van véél muzikaal ge-
nieten. Wij kunnen U ten zeerste
aanraden, dit belangrijk, concert
te gaan bijwonen.

op hoogspanning gewerkt om aan
een ieder onderdak te verschaffen,
die daarom vroeg en we lezen van
bureaux, die daarvoor zelfs dag en
nacht geopend waren; met extra
personeel werkten en vele, vele
overuren maakten.
Het is niet aangenaam, bij enthou-
siasme over deze grote en zo gaarne
geziene drukte m Zandvoort te
moeten spreken over minder aan-
gename dingen en critiek te moeten
laten horen op de gang van zaken,
terwijl zovelen deze dagen hun
goodwill tconden. Maar het kan
noodzakelijk zijn, dat deze critiek
wordt geuit, terwille van het
algemeen belang dat wij allen
voorstaan, terwille van onze bad-
plaats, die thans eindelijk de
vruchten begint te plukken van een
ingespannen arbeid na een periode
van wederopbouw, waarvan het
eerste deel werd voltooid.

We zullen moeten gaan inzien,
dat thans de tijd gekomen is, dat
Zandvoort de beschikking heeft
over een goed functicnnerend
bureau voor vreemdelingenverkeer,
zoals dat in vele andere plaatsen
van ons land het geval is en zeker
in belangrijke plaatsen, waartoe
nu óók Zandvoort weer behoort.
Daaraan zal in het algemeen belang
de grootst mogelijke aandacht
moeten worden besteed en daaraan
heeft tijdens de Paasdagen van '54
nog al het een en ander ontbroken.
Het V.V.V. kantoor op het Raad-
huisplcin is zowel Zaterdagmiddag
na 6 uur als 1ste Paasdag gesloten
geweest, behoudens enkele uren
Zondagmiddag van 2 tot 4 uur, toen
de assistente van de Directeur aan-
wezig was. doch weinig of niets
kon uitrichten, omdat zij nog te
weinig bekend was in ons dorp
door een nog te korte diensttijd.

Hot ergste evenwel was, dat zéér
velen zich Zaterdagavond en ge-
durcndc een groot deel van de
Zondag voor een gesloten deur van
het V.V.V. bureau bevonden en dal
de Directeur in geen velden oi'
wegen te bekennen was.

Zó was het in Zandvoort gc-
stcld. toen Zondagmiddag het
dagelijks bestuur ingreep. Teen do
asï-islente vertrok. Zondagmiddag
om 4 uur, omdat haar tijd „om"
was. namen de heren Weber, Lon-
wyrou.'C, later geassisteerd dooi' de
lieer Schouten, haar laak over, 'con

taak, die bijna oncverkoombare
moeilijkheden bleek op te leveren,
omdat men over geen enkel adres
beschikte en de stroom van vreem-
delingen. die nog onderdak vroegen,
bleef aanhouden. Toen heeft men
de dcrpsomroeper ingeschakeld, die
het dorp inging en verzocht, aan
het kantoor van „Touring Zand-
voort" te melden, wanneer men nog
kamers beschikbaar had.

Het resultaat was verrassend,
tallozen gaven ?ich cp en de logeer-
ruimte in Zandvoort bleek nog lang
niet uitgeput, zó zelfs, dat men des
avonds om ruim tien uur. toen alles
was afgewerkt en aan iedere aan-
vrage was voldaan, nog een kleine
150 aanbiedingen over had. Intus-
sen had dit trio in de loop van de
avond assistentie gekregen van de
heer B. Korthcf die met zijn auto
onschatbare diensten bewees en van
een aantal Zandvoortse jongelui,
die de gasten voor' die nacht naar
de beschikbare logeer-adressen
brachten, een taak, waarvan zij zich
gaarne en met véél enthousiasme
kweten en voor welke diensten de
belanghebbenden zich evenmin on-
betuigd lieten.

Door het aanvankelijk falen van
het V.V.V.-bureau, vóórdat werd
ingegrepen, zag óók onze Zand-
vccrtse politie zich voor een uit-
zcnderlijk zware taak gesteld. Zéér
velen meldden zich ten einde raad
aan het politiebureau om onderdak
te verzoeken en dit had tot gevolg,
dat een soort pendeldienst werd
ingesteld en ons politiecorps voor
een groot gedeelte de taak van de
dienst V.V.V. overnam. Zelfs de
bewaker op de auto-parkeerplaats
op het Raadhuisplein, de heer
Zwemmer, verleende zijn diensten
en hielp nog menige toerist aan
kamers, omdat het V.V.V.-bureau
gesloten was.

Het is niet aangenaam deze din-
gen te moeten memoreren, doch het
belang van onze badplaats eist dat.

Het bureau Vreemdelingenver-
keer is op beide dagen in ge-
breke gebleven. Er was zelfs geen
enkele vlag aanwezig op het ge-
bcuwtje. alles was doods en som-
ber en het was de heer Longayroux.
die tenslotte nog zijn eigen vlaggen
heeft aangebracht, omdat die van
het bureau niet te vinden waren.
Bovendien deden deze dagen de
potdichte glas-gordijnen en de al-
toos gesloten deur van dit gebouw-
tje méér denken aan een huisje
veer een cude van dagen, dan aan
een fris, vrolijk V.V.V.-bureau. dat
als het ware tot binnengaan noodt.

Deze dingen moeten nu maar eens
gezegd worden, niet, omdat ik
daarvan geniet. integendeel,
maar véél meer, omdat het zó niet
langer kan. Zandvoort, de bad-
plaats van internationale allure.
wat wij allen zo gaarne wensen, zal
dan ook op het gebied van de ver-
zorging van het vreemdelingen-
verkeer, internationale allures moe-
ten gaan aannemen, en daar leek
het tijdens het Paas-weekend aller-
mlnst op.

Bij wie hier de schuld ligt. zullen
de anderen dienen uit te
zoeken. Het ligt niet op mijn terrein
dat vast te stellen. Ik constateer
alleen, beluister commentaren die
mij daarover bereiken en handel
daarnaar, óók als dit voor de hierbij
betrokkenen minder aangenaam zal

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

Stichting Touring Zandvoort
verzoekt de inwoners van
Zandvoort die gedurende de
eerstkomende week-einden
kamers beschikbaar hebben,
dit 's Zaterdagsmorgens tus-
sen 9-12 uur te willen melden
aan het bureau V.V.V. op het
Raadhuisplein, Telefoon 2262.

LIEDJE
Zo af en toe dan komt de zon

een kleine plek bekijken,
en met 'n zekere schuchterheid

doet zij de wolken wijken.

De bollen wachten rij aan rij
of Zuidenwind zal komen,

die dan de stramme stengels streelt
en brengt m lentedromen.

De bomen stijf en dor en kaal
in kilheid nog verzonken,

daartussen vlamt de gele brem
staat met haar dos te pronken.

De brem die gouden vonken schiet,
is als een eerste lentelied.

! Ria Draak-Groenveld.

Ronde van Nederland

Naar de politie ons even voor het
ter perse gaan van dit nummer me-
dedeelt, zal op Zaterdag l Mei de 6e
etappe van de „Ronde van Neder-
land" door Zandvoort voeren. Deze
etappe ligt precies in de helft van
de gehele toer. De renners worden
tussen één uur en half drie in onze
gemeente verwacht. Op de Boule-
vard de Favauge zal een ravitaille-
ringspost worden ingericht. De
juiste route zullen wij in ons vol-
gend nummer bekend maken. De
politie waarschuwt reeds nu met
klem, honden niet los te laten lopen,
daar deze groot gevaar kunnen op-
leveren voor de renners. Hiertegen
zal met gestrengheid worden opge-
treden.

Bijzondere jeugdienst
In de jeugddienst van de Nederl.

Protestantenbond, hoopt Zondag-
avond in het gebouw aan de Brug-
straat om 7 uur te spreken Dr. J.A.
Schreuder, rector van het Montes-
scri-Lyceum te Santpoort. Een zéér
bijzondere jeugddienst. waarvoor
wij gaarne de speciale aandacht
vragen. Dr. Schreuder zal, als man
van de praktijk, midden in het
jeugdleven staande, ons allen véél
te zeggen hebben. Jongeren vooral
onder ons: verzuimt deze belang-
rijke bijeenkomst niat!

U STAAT BESLIST VERSTELD
over onze e n o r n\e collectie
RIJWIELEN, uit voorraad lever-
baar! Rudge. Fc-ngers. Locomo-
tief, Simplex, in elke gewenste

uitvoering.
Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

Waarom?
hoct't Jansen zo'n hekel aan
uitslag" Zie pagina 4.

Weet U het ook al?
Wij verkregen voor Zandvoort do alleen-verkoop van

de originele vitamine-crème

De?e Zwitserse super cosmetische pi cdueten, omvatten een ge-
hele schoonhcidslijn, waarmede v. ij 1.innenkort een zeer interes-
sanlc dcmcnstraüc-middas zullen cr£aniscren.
Het ideaal voor een waarlijk onberispelijke tcint hgl thans letter-
lijk vcor elke vrouw voor het giiipen. Critische ogen zullen
xclfs van /.u nabij geen enkele onvolkomenheid aan Uw huid
bespeuren, indien U geregeld de Hians neg bete;' gchomogem-
Mïcrdc VITAMOL schoonheids-pioduclen. met Vitamine F ge-
I.TUikt. Vraagt gratis advies en inlichtingen aan

KERKSTRAAT 23 - TELEF. 2107



Zandvoort badplaats
van internationale allure

(Vervolg van pag. 1).
zijn. Nogmaals, niet, omdat ik mij
verlustig in het leveren van critiek,
doch alleen, om de vinger te leggen
op dingen, die in het belang van ons
dei p herziening en verbetering be-
hoeven.

Er is méér, dat critiek recht-
vaardigt. Daar is de meneer, die
opbelde en mededeelde, dat hij een
kamer voor twee personen beschik-
baar had, met gebruik van bad,
voor dertig gulden, per nacht! Daar
is het pensionbedrijf, dat wilde pro-
flteren van de grote drukte en voor
logies met ontbijt ƒ 11,50 per per-
soon liet betalen! Daar is die ander,
die sigaren van 22 cent per stuk
aan onze toeristen leverde voor
twee kwartjes! Dat zijn de mensen
die gebruik makend van de om-
standigheden, zich ware parasieten
tonen en alle gevoel voor gemeen-
schapszin missen, terwijl ze boven-
dien door deze praktijken Zand-
voort, dat een naam heeft hoog te
houden, van zijn goodwill beroven!

Dan is er nóg iets, dat aandacht
vraagt. Onze winkeliers en hotel-
houders hebben tijdens het Paas-
weekend wisselkantoor moeten spe-
len. Er was nergens een mogelijk-
heid, vreemd geld te wisselen voor
Hollandse munt, reis-chèques waren
oninbaar. Onze neringdoenden zijn
veer deze moeilijkheden niet terug-
geschrolcken en hebben zich op be-
wcnderenswaardige wijze van deze
bijkomende taak gekweten, doch het
zal toch zó behoren te zijn, dat op
hoogtijdagen als deze, indien de bank
gesloten is — waarom niet enkele
uren per dag open? — ergens anders
gelegenheid bestaat, zich van Hol-
kndse munt te voorzien. Zou een
dergelijke service op het V.V.V.-
bureau zulk een oplossing niet kun-
nen brengen?

Tenslotte was het een uitermate
vreemd verschijnsel, dat niettegen-
slaande dit reeds aan het begin van
de week werd aangevraagd, geen
vergunning werd verkregen om de
zaken Zondagavond langer dan tot
12 uur open te houden. Op het
allerlaatste moment heeft onze
burgemeester, Zondagavond laat
nog opgebeld, hiervoor een uur ver-
lenging toegestaan. Daar was men
Mr. Van Fenema — terecht — héél
dankbaar veer want op dat moment
amuseerde de vreemdeling zich in
ons dorp nog kostelijk. Maar óók om
l uur had men nog lang geen zin
om naar huis te gaan en kon men
zijn gasten er slechts moeizaam van
overtuigen, dat in onze badplaats
van internationale allure l uur 's
nachts htt uiterste uur was, waarop
men geopend mocht zijn.

Ik kan mij voorstellen, met deze
critiek mij het misnoegen op de hals
te hebben gehaald van degenen, die
zich' hierbij betrokken weten. Het
zij zo. Dat misnoegen aanvaard ik
gaarne, omdat geen andere motieven
mij hebben geleid dan het
belang van ons Zandvoort, waarvan
de welvaart cns allen zozeer ter
harte gaat en die zeker niet wordt
bevorderd door de gebeurtenissen,
die rich tijdens cns Paas-weekend
hebben voorgedaan, al verdient de
toewijding en spontaniteit van bur-
gerij, politie en vele anderen alle
lof en bewondering. Zij hebben de
eer van Zandvoorl gered door het
betonen van goede service en uit-
stekende goodwill, doch dal ten op-
zichte van dit alles drastische reor-
ganisatie noodzakelijk is, staat voor
mij — in het belang van onze
gemeente — als een paal boven
water!

En nu denke men niet, dat ik door
dit artikel stemming wil kweken
tegen stichting Tcuring Zandvoort.
of personen, daaraan verbonden.
Dit is 'zeker niet het geval. Men
weet heus wel. dat ik in stichting
Touring nog altijd het aangewezen
lichaam zie voor het verzorgen van
het V.V.V.-werk. Tenslotte was het
cok hier Touring, die alles nog voor
elkaar bracht op bewonderens-
waardigc wijze, zij het ook. dat het
dagelijks bestuur dit moest doen.

Het werk van Touring is moeilijk
en moet groeien, U weet dat héél
goed. Men werkt nog met uiterst
beperkte middelen. Ook de inwo-
ners hebben hier een taak. Geza-
mcnlijk zullen wij dit werk dienen
to steunen door onze donatie of
toetreding als lid.

En tenslotte, als circuit en V.V.V.-
werk to veel gaan uitgroeien, te
bezwaarlijk te verwerken zijn onder
de leiding van nu, die inderdaad
voor grctc problemen wordt ge-
plaatst, dan zal dit werk terwillc
van een goedo gang van zaken die-
ncn te worden gesplitst. Aller schou-
dcrs moeten eronder, ons steeds
groeiend Zandvoorl vraagt erom. K.

Zondagsdienst doktoren

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 12 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Dr. C.F.M. Robbers,
Koninginneweg 34. Tclcl'. 2813.

Zondagsdiensi
wïjkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zatcrdag-
middng 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen,

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat G7, Telcf. 2720.

Dank van Zandvoorts
burgemeester

Zandvoorts burgemeester, Mr.
H. M. van Fenema, verzocht
ons in een speciale telejo-
nische boodschap, aan de be-
woners van Zandvoort zijn
welgemeende en hartelijke
dank over te brengen voor de
spontane hulp die een elk
betoonde bij het onder dak
brengen van de talrijke
vreemdelingen tijdens de
Paasdagen, behoudens enkele
betreurenswaardige gevallen
van misbruik maken van de
situatie. De Burgemeester
was zéér erkentelijk voor dit
bewijs van burgerzin, waar-
door men tevens de algemene
belangen van onze badplaats
ten zeerste diende en een
goodwill toonde, welke door
onze buitenlandse gasten op
hoge prijs werd gesteld. Men
heeft er docr deze wijze van
handelen aanzienlijk toe bij-
gedragen, dat de naam van
onze gemeente in het buiten-
land met ere zal worden ge-
noemd.

Agenda Raadsvergadering
Dinsdag 27 April a.s. n.m. 8 uur.
1. Ingekomen stukken.
2. Voorstel tot wijziging van de

bezoldigingsregeling voor vak-
leerkrachten.

3. Idem tot het doen instellen van
een onderzoek naar de woning-
behoefte in deze gemeente.

4. Idem tot het verlenen van sub-
sidie aan het „Haarlems Avond-
lyceum".

5. Idem betreffende toetreding tot
de gemeenschappelijke regeling
„Kennemer Streekschool tot op-
leiding van personeel bij het
kleuteronderwij s".

6. Idem tot het verlenen van een
crediet ten behoeve van het
treffen van voorzieningen aan
de Karel Doormanschool.

7. Alsvcren ten behoeve van het
aanschaffen van schrijfmachines
voor de dienst van publ.werken.

8. Voorstel betreffende het garan-
deren van geldleningen, te ver-
strekken door de „N.V. Bouwkas
Ncord-Nederlandse Gemeenten".

9. Idem betreffende de strandver-
huur (verhoging met 5%).

10. Idem tot het aangaan van een
ondershandse geldlening, groot
./'l.OOO.OOO,-.

11. Idem betreffende het verlenen"
von financiële steun aan on- en
minvermogende studerenden.

12. Prae-advies betreffende een
aan de raad gerichte klacht
inzake het parkeren op het
Raadhuisplein.

13. Voorstel tot het instellen van
beroep tegen de beslissing van
de Minister van Financiën m.b.t.
de financiering van de herbouw
van het Zuiderbad.

14. Idem tct intrekking van ver-
ordeningen, ter uitvoering van
de Zondagswet, alsmede tot het
vaststellen van nieuwe ver-
ordeningen ter zake.

15. Rondvraag.

van
L a x e e r m i d d e l e n , maar als U
een laxans nodig heeft, neem dan
Mi jnhardt 's L a x e e r t a bl s t ten.
Veroorzaken geen gewenning, wer-
ken zacht, zeker en zonde'- kramp.

BURGERLIJKE STAND
15-22 April

Geboren: Bonita Louise, d. van
V.L. Bloem en J.B. Bloem. Bartho-
Icmeus Wilhelmus, z. van J. J. de
Wit en M. M. Reijcr. Anthonius
Franciscus Johannes Jacobus, z. v.
M. A. Bluijs en B. M. Kok. Maria
Jchanna Jaccba, d. van H.A. Bak-
ker en A. Koper.

Ondertrouwd: G. A. Piers en A.
van der Mij e.

Getrouwd: A. F. Lefeber en A.J.
Thomas.

Overleden: M. C. van Beek, oud
85 j., weduwe van F. W. J. Roos.
D. Slagveld, oud 63 j., weduwe van
J. Koning. T. van Essen, oud 68 j.,
echtg. van G. de Haas.

TULPENRALLYE
wordt groots evenement

Alles wijst erop, dat de Tulpen-
rallye 1954 alle voorgaande zal gaan
;vertreffen. Niet minder dan 218

cquipes nemen eraan deel. Hoewel
dit er vorig jaar 242 waren, staat
kwalitatief deze 6de tulpenrallye
toch op een hoger peil dan alle
voorgaande. De sterkste rallyc-
rijdcrs uit Europa immers nemen
eraan deel. Van deze 217 starten er
a.s. Zondagavond 10 uit Bern. 13
uit Brussel, 131 uit Den Haag, 25
uit Hamburg, 16 uit Londen, 11 uit
Münchcn on 12 uit Parijs.

Er wordt percden in tien klassen
en in alle klassen kan een uiterst
spannende strijd worden verwacht.
Wij zullen daarvan a.s. Vrijdag
tijdens de oindproef, in boeiende
races wel het een en ander gewaar
worden. Dit eerste autosport-cvcne-
ment op ons vernieuwde circuit
belooft wat!

De Duilscr Kurt Zeiler wordt bij
de serie sportwagens tol 2000 cc.
als de snelste rijder gekwalificeerd,
maar in zijn klasse starten cvcn-
cens 5 Frazer Nash-wagcns, met

o.a. de Britse ploeg O'Hara-Moore
Gott. Verder komen bij de normale
serie tcerwagens van 1600 tot 2000
cc. vier Alfa-Romeo's uit, waarvan
er één als inzittenden heeft de
bekende Belgen 'John Claes-Pierre
Stasse. Deze snelle wagens zullen
het moeten uitvechten met een zéér
sterk fabrieksteam van B.M.W. met
ware cracks bemand. Bij de serie
sportwagens van 2 tot en met 3000
cc. bevinden zich vier Jaguars, die
het evenmin makkelijk zullen krij-
gen tegen een complete fabrieks-
ploeg van Salmson.

Zeven dames-equipes nemen aan
deze Rallye deel, die, naar alge-
meen wordt aangenomen, het de
heren nog lastig genoeg zullen
kunnen maken. Gatsonides rijdt
met John Foster een New Anglia,
Jan Flinterman met Eschauzier een
D.K.W. evenals Maarten Flinterman
met Piet Knijnenburg. Het Neder-
landse landenteam werd door de
K.N.A.C. zo sterk mogelijk samen-
gesteld en bestaat uit Gatsonides
(New Anglia), Heidendahl, (Alfa
Romeo), Hcogeveen (Borgward),
Martens" (Fiat T.V.) en Langestraat
(Dyna Panhard).

Al met al kunnen we ons voor-
bereiden op uitermate belangrijke
en interessante dingen, die zich a.s.
Vrijdag op ons vernieuwe circuit
zullen gaan afspelen.

üuidgenezing
Huidzuiverheid - Hüidgezondheid

Nieuw bedri}f geopend

Vrijdagmiddag j.l. om drie uur
opende De Waal's Cafetaria aan de
kop van de Kerkstraat opnieuw
haar poorten. Er was voor deze
opening grote belangstelling en tal-
lijke bloemstukken getuigden van
het medeleven. Het is niet de eerste
maal, dat de zaak geopend wordt,
reeds enkele malen ging deze in
andere handen over, doch de
eigenaar van thans toont in opzet en
uitvoering van zijn bedrijf niet
alleen grote zakenkennis, doch
levens een zo gaarne gewilde service.
Het bedrijf werd uiterst modern
ingericht, voorzien van de nieuwste
snufjes op dit gebied, met o.a. een
vernuftige oven van klein en sierlijk
formaat, die de bediening in staat
stelt, niet alleen steeds verse brood-
jes te kunnen leveren, doch óók alle
soorten gebak. Er is die onmisbaar
prettige sfeer, die voer de gehaaste,
hongerige mens zo pleizierig aan-
dcet en het gehele bedrijf werd in
opzet en prijsberekening ingesteld
op massa-bezoek. Een' méér ge-
schikte plaats voor een zaak in dit
genre is in Zandvoort welhaast
moeilijk denkbaar en wij wensen de
nieuwe eigenaar een druk bezoek
en een geslaagd seizoen toe.

Nog niet klaar . . . toch open !
De heer S. I. Dikker, eigenaar van

het textiel- en confectiemagazijn
„De Waag" in de Haltestraat, kan
het niet langer verkroppen. Té lang
naar zijn zin heeft hij moeten wach-
ten cm zijn zaak, na de ingrijpende
verbouwing, die hij liet uitvoeren,
weer te kunnen openen. Hoewel het
bcuwbureau C. Slegers alles op
alles heeft gezet, om nog vóór de
Fasen gereed te zijn, bleek dit door
de vele bijkomende werkzaamheden
cnmcgelijk. Er is dan ook héél wat
klaargemaakt in enkele weken en
de reorganisatie, die de bekende
zaak ondergaat, is buitengewoon
omvangrijk, maar het wordt thans
een winkelpand, dat onder de toon-
aangevende zaken in onze gemeente
met ere mag worden genoemd.
Hoewel de pui nog niet gereed is,
zal de hoer Dikker zijn geheel ver-
bouwde zaak a.s. Zaterdag weer
voor de verkoop open stellen, de
interne verbouwing zal dan n.l.
gereed zijn. Reeds nu kan worden
vastgesteld, dat de verandering en
uitbreiding buitengewoon voldoet.

De heer Dikker, die thans 20 jaar
in Zandvoort zijn bedrijf voert,
verbouwde reeds in 1946, 1948 en
1950. Deze laatste spant zeker de
kroon. Ce zult dat met ons eens zijn.
wanneer ge a.s. Zaterdag zijn laat-
ste verbouwing zult kunnen bewon-
dcrcn! Het werd een sieraad voor
Zandvcort's grootste winkelstraat.

De eerste in «plan Noord»
Plan Noord is de eerste sigaren-

zaak rijk geworden, Vrijdag j.l.
heeft de heer H. J. Schutte, eigenaar
van „De Shagdoos" aan do Koning-
straat, op de hoek van A.J. van der
Mc.olenstraat en Vondellaan de
eerste sigarenzaak in plan Noord
geopend, een aardige, ruime kiosk,
die biizonder voldoet. O.i. heeft de
heer Schutte dat niet zo gek be-
kckcn, want het heeft ons reeds lang
verbaasd, dat tot nu toe in het zich
steeds uitbreidende plan Noord nog
geen sigarenzaak was. Onze
„Noorderlingen" zullen dit gebaar
van de heer Schutte zeker wel op
prijs stollen, daaraan twijfelen wij
peen ogenblik en van harte wensen
wij hem in dit filiaal véél succes!

Toneelver. «Wim Hildering»
Do toneelvereniging „Wim Hilde-

ring" heeft als slolvoorstclling van
scizcon l953-'54 in studie genomen
„Clairvoyanco", experiment in drie
gedeelten door A. J. Zoetmulder.

De uitvoering zal Donderdag 29
April in „Zomerlust" plaats vinden,
wederom onder regie van de heer
A. Mourik uit Haarlem.

EIERZOEKWEDSTRIJD
Dat het vinden
van een geschikt
plaatsje op ons
uitgestrekte

voor de kinderen
een eierzoekwedstrijd te organi-
seren, niet zo eenvoudig is, bewezen
de moeilijkheden, die moesten wor-
den overwonnen, vóór tot het in-
graven van de eieren kon worden
overgegaan. Toen wij voor de eerste
maal als plaats aankondigden het
strand vóór de Rotonde, maakte de
heer J. Termes bezwaren, omdat
hij van deze wedstrijd het vorig
jaar véél last had ondervonden. Hij
raadde ons aan, het nog braak lig-
gend strand, waarop straks Bad
Zuid verrijst, hiervoor te gebruiken.
Wij konden zijn bezwaren, delen en
maakten daarop bekend, dat op
laatstgenoemd strandgedeelte de
wedstrijd zou plaats hebben.

Vrijdags, één dag vóór de wed-
strijd, werden wij opgebeld door de
exploitant van Bad Zuid, de heer
Vallo, die sterk protesteerde tegen
ons voornemen, om daar de zoek-
wedstrijd te houden. Zijn strand
was reeds geëgaliseerd en het gra-
ven in dit strandgedeelte zou hem
schade opleveren, daar hij Dinsdags
na Pasen zou beginnen op te bou-
wen. Alhoewel wij tot op heden nog
niet goed begrijpen, -waaruit die
schade had kunnen bestaan, wilden
wij in geen geval iemand overlast
bezorgen, maar intussen hadden wij
op het breedste strand in Europa
nog geen twintig vierkante meter
vrij om deze wedstrijd te houden.

De heer J. G. Bisenberger bood
cns daarop spontaan het strand
vóór de reddingspost „Zuid" aan en
wij zouden van dit zéér gewaar-
deerde aanbod zeker gebruik heb-
ben gemaakt, ware het nie1„ dat
slrandpachler Bol, die eveneens zijn
opstallen voer de Rotonde heelt.
toen hij van deze strubbelingen
hoerde, ons direct zijn strand aan-
bood, zelf palen leverde om het
betreffende gedeelte af te zetten,
ons zijn materialen beschikbaar
stelde om de eieren in te graven en
zelf daarbij dapper meehielp.

Zodoende kwamen wij op het
allerlaatste ogenblik, n.l. Zaterdag-
morgen om half twaalf, tóch nog op
htl strand vóór de Rotonde terecht
en wij willen hier in het openbaar
gaarne de heer Bol en diens echt-
genote nog eens onze oprechte en
hartelijke dank betuigen voor deze
buitengewoon sympathieke mede-
werking, waarvoor wij hen zéér
erkentelijk zijn. •

Die dank gaat zeker óók uit naar
ons politiecorps, waarvan wij zéér
veel hulp ondervonden hebben. Het
valt niet mee, een aantal van pl.m.
400 kinderen in bedwang te houden.

Het weer zat ons dit jaar niet mee.
Er woei een ijzige wind, die een
lang verblijf op het strand onmo-
gelijk maakte. Daarom werden dit
jaar de eieren op een klein gedeelte
ingegraven en toen de kinderen
erop werden losgelaten om precies
twee uur, geleek het een bijen-
zwerm, die op het strand neer-
streek tot groot vermaak van het
publiek, waaronder zich talrijke
vreemdelingen bevonden, die er
zéér van bleken te genieten en van
het aardige tafereeltje menige foto
maakten.

Wat nog geen enkel jaar gc-
bcurde, was nu het geval: binnen
een uur waren de 75 ingegraven
eieren gevonden en zelfs kwamen er
76 tevoorschijn, want een ei, dat
voxüg jaar niet was opgegraven,
kwam nu tevoorschijn. Vanzelf-
sprekend kreeg deze gelukkige
graafstcr een troostprijs. De drie
hoofdprijzen werden gewonnen door
1. Bob Drommel, Nic. Beetslaan 30,
(13 jr.); 2. J. O. Schippe.r Zuid
Boulevard 93 (14 jr.); 3. H. v. Deur-
sen, Zandvoortselaan 140 (11 jr.)

R.K. Toneelver, „'t Voetlicht"

Wij vragen de speciale aandacht
van onze lezers voor de R. K. toneel-
vereniging „'t Voetlicht", de ver-
eniging, die op het gebied van
revue-kunst al menige opmerkelijke
prestatie leverde. Een nieuwe caba-
rot-revue, oen zgn. „Revuette"
werd onder leiding van de heer B.
van Gijzel door verschillende leden
der vereniging geschreven en
samengesteld, men verzekerde zich
van oen groot aantal medewerken-
den en een schat aan costuums en
decors. Het spel van vrolijkheid en
jolijt, van show en dans zal Zondag-
avcnd a.s. onder regie van de heer
B. van Gijzel voor het eerst voor
het voetlicht komen in het Patro-
naatsgebouw onder de titel „Schots
en scheef". Wij hebben zo de indruk
dat deze groots opgezette revue alle
vorige zal overtroffen. Een her-
haling ervan zal op Zondag 2 Mei
plaats hebben. Wij raden iedere
liefhebber van goede amate'ur-
rcvuc-kunst aan, deze revuctte te
gaan zien on horen. Men zal ver-
sleld staan over de prestaties van
deze hardwerkende groep!

Humanistisch Verbond

Door onvoorziene omstandigheden
moot de besloten bijeenkomst van
do Gemeenschap Zandvoort, welke
oorspronkelijk was bepaald op 27
April 1954, worden uitgesteld tot
Dinsdag 11 Mei 1054.

Cp die datum zal de heer R. de
Jong in hotel Keur een inleiding
houden over het onderwerp: „Waar-
om als humanisten georganiseerd".
Introducties voor deze avond zijn
verkrijgbaar. bij het bestuur.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17.uur:
Ds. C. P. T. Rijper van Amsterdam.

HERVORMDE KERK
A.s. Zondag 9.30 uur: Jeugdkapel-
Spr. Ds. R. H. Oldeman.
10.30 uur: Ds. C. de Ru.
7 uur: Prof. Dr. W. C. van Unnik.
Hoogleraar te Utrecht. Jeugddienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Af d. Zandvoort - Brugstraat 15,
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
de heer J. W. Jongbloed

(theol. cand.) van Overveen..
7 uur: Jeugddienst. Spr. Dr. J.A.

Schreuder, Rector Montessori Ly-
ceum, Santpoort.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdagavond 8 uur samenkomst
in „Ons Huis" Spr. Mej. J" -E. C.
Kunne.

PAROCHIE H. AGATHA.'
H.H. Missen om 7, 8.30 en 10 uur-

de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen om, 7 en..

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Dankbetuiging
Voor de enorm vele bewijzen van-
belangstelling, ondervonden brj
ziekte en overlijden van mijn on-
vergetelijke man

S. KLINKENBERG
betuig ik langs deze weg mijn zéér
hartelijke dank. Inzonderheid aan
Dr. Robbers, Zr. Hoogenbosch, Zr.
cle Wilde en Zr. van Dijk, voor de.
door hen verleende hulp.
Dit alles blijft voor mij onvergete-
lijk en is mij tot véél troost geweest.

M. Klinkenberg-Landrichter.
Zand veert, 23 April 1954.
Kruisweg 30.

Twee uitvoeringen van
«Op hoop van zegen»

Woensdag en Donderdagavond 14-
en 15 April gaf de toneelvereniging
„Op hoop van zegen" een uitvoe-
ring van ..Singapore hotel", toneel-
spel van Joh. Fabricius, onder regie
van de heer J. G. Bisenberger.

Dit spel uit de tropen, met zijn
boeiende inhoud, stelt hoge eisen
aan het amateurtoneel en ,,Op hoop •
van zegen" oogstte er beide avon-
den een uitbundig succes mee. De
rolverdeling was met zorg gekozen,
er was een perfecte rolkennis,
fraaie, suggestieve decors en uit-
stekend grimeer-werk.

Daar „Op hoop van zegen" met dit
werk zal deelnemen aan het con-
cours van de Ned. amateur toneel-
unie (N.A.T.U.) zullen wij ons moe-
ten onthouden van een critische
beschouwing. We kunnen echter
niet nalaten te vermelden, dat deze
uitvoeringen van „Op hoop van
zegen" tot de meest geslaagden be-
hcren, die wij ooit van deze ha-rd-
werkende vereniging zagen. Men-
heeft er buitengewoon veel eer mee
ingelegd.

Koningin Wühelminafonds

Daar de heer G. Tates wegens
drukke werkzaamheden als voor-
zitter van de af d. Zandvoort van
het Koningin Wilhelminafonds voor
de kankcrbestrijding moest bedan-
ken en voor de vervulling van een
neg bestaande vacature, werd het
bestuur van genoemde afdeling als
volgt samengesteld:

Ere-vcorzitster: Mevr. M. C. W.
van Fenema-Brandsma; Voorzitter:
C. S. W. Keur, Zandvoortselaan 41.
2de voorzitter: Mevr. D. J. van.
Kuijk-Koning; Secretaris : S. L.
Pfundt; 2de secretaresse: Mevr. A.
Blaauboer-Zwart; Penningmeester:
G. Suurland; 2dei Penningmees-
leresse: Mej. Zr. G. Bokma; Leden:
de heren S. C. M. van Eijk; Joh. C.
Jung Sr. en S. H. Hermary.

Sproeüen? SPfüUÏOL
Bij weerbarstige: SprLito'-?ler^.

Moedercursus Wit-gele kruis
Woensdag j.l. werd bovengenoemde
cursus gesloten, die door Zr. Hoo-
genbosch voor de leden van het
W.G, Kruis werd gegeven.

Deze laatste avond werd de film
„Cns kind" vertoond, alsook de
filmstrip „Zegeningen rondom een
blijde gebeurtenis, waarbij de zus-
ter cok zelf de toelichting gaf.

Deze zo goed geslaagde cursus
werd gesloten door de Zeereerw.
Heer van Diepen, die zijn dank uit-
sprak, dat de dames zo trouw \va-
ren opgekomen, om hun kennis te
verrijken in deze belangrijke onder-
werpen zoals baby- en kleuterzorg
etc. Z. Eerw. bracht dank aan Zr.
H. die ook deze cursus niet enthou-
siasme heeft gegeven, na haar dag-
taak.

Do heer Lindeman, praeses van
hot Wil-Gcle Kruis, sloot zich hier-
bij aan en memoreerde, dat deze
cursus een belangrijke bijdrage was
voor de volksgezondheid. Hij sprak
de wens uit, dat nog meerdere cur-
sussen zouden volgen.

Hierna volgde gebed en priester-
lijke zegen en keerden allen vol-
daan huiswaarts.



ZANDVOORT

ANNEX CABARET „EXTASE"

*dagelijks

met zijn Weens orkest

*
In ons internationaal cabaret-programma:

MAXEUO BENSCH
Excentrieke capriolen!

*
LYMS LAMAR
en haar honden!

DSNM/HA
Jongleuse

*CftRISTYNA G RO8SRTS
Mondaine dansen

*
Zondagmiddag Thé Dansant.

Maaki foto's
in kBeuren!

dan naar

Sinds 1874

Het Ciné en Foto adres voor vakkundig
ontwikkelen, afdrukken en vergroten.
GROTE SORTERING in: Roljilms en
Kleurenfilms, 8 mm. en 16 mm. Ciné-films

Box Camera's v.a. ƒ14,50. Agfa Isolette ƒ88, — .

CINÉ-CAMERA's
Bell & Howell ƒ285,-. Kodak Brownie ƒ225,-.

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 - TELEFOON 2658

Uw adres voor
RADIO EN TELEVISIE

TELEFUNKEN - ERRES - PHILIPS

RIJWIELEN
MAGNEET - BALAKO en SIMPLEX

STOFZUIGERS
ERRES - EXCELSIOR - RUTON - HOOVER

RITSEMA en HOLLAND-ELECTRO. .

WASMACHINES
Erres - L'Avenier - Hoover en Bico-Eicc King.

KINDER- EN WANDELWAGENS
MUTSAERT'S

Bedden en Ledikanten, Divan- en opklapbedden,
WOLLEN EN GESTIKTE DEKENS.

MEUBELEN
SLAAP- en HUISKAMERS - DRESSOIRS
THEEMEUBELS - Rook- en Haardstoeltjes.

TAPIJTEN
VLOERKLEDEN, LOPERS, MATTEN

en een grote sortering COCOS.

BALATUM EN LINOLEUMS
Een zeer grote sortering vanaf ƒ3,10 per meter.

Betaling, ook. op gemakkelijke condities.

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN '5 - TELER 2658

Een voordeel voor Uw beurs!
SCHOENREPARATIE

BESTOLITE ZOLEN v.a. ƒ1,95
LEREN ZOLEN v.a. ƒ2,25
CREPE ZOLEN v.a. ƒ2,25

KOUSENREPARATiE
Cp onze kortingskaart ontvangt U
10% in CONTANTEN R E T O U R .

HET ADRES voor de goedkoopste schoenen-
en KOUSENREPARATIE is en blijft:

HALTESTRAAT 11

KASTPAPIER
Boekhandel V. J. van Petegem
KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793.

Nu beter dan ooit!

De sportieve BROMFIETS !

Agent Jac. Versteege
PAKVELDSTR. 21. TEL. 2323

Vraagt demonstratie.

BELLEN!!
SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden,
billijke prijzen.

HOOGWATER
H.W. L..W. H.W. L.W. Strand

April berijdbaar
25 7.51 I5.— 20.27 3.30 12.00-18.30
26 8.55 16.— 21.34 4.30 13.00-19.30
27 10.05 I7.— 22.52 6.- 14.00-21.00
28 11.32 18.30 -.- 6.30 15.30-22.00
29 -.12 7.- 12.41 19.30 4.00-10.30
30 1.11 8.- 13.35 20.30 5.00-11.30
Mei
l 1.58 9.- 14.20 21.30 6.00-12.30
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn,

K blaast ite wind ock nog 20 sterk
De UNION U.R.D. doet voor U het werkt

hu/pmator-
rijwlol

Agent UNION en RANGER
BROMFIETSEN.

Garage Jac.Versteege
PAKVELDSTR. 21. TEL. 2323

De enigst erkende
bromfietshandel in Zandvoorl.

Adtninisfr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dlngen. - Administratieve contrOlea.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 11T - Zandvoort

Talaf. 2236

zijn met uiterste
zorg gekozen en
passen perfect!

Annex reparatie-afdeling.

Groot en klein vinden

VAMDERWERFF's
brood FIJN!

K.J.C. Zandvoort
Zaterdag j.l. hield K.J.C. Zand-

voort weer de traditionele eieren-
avcnd. De strijd was zeer spannend.
Ie werd J. Boom; 2e. E. Keur; 3e.
P. Valk; 4e. P. Schijf. Zij ontvingen
elk 50 eieren en een groot krenten-
braod. De andere deelnemers ont-
vingen 10-45, 10-40 of 35 eieren en
tevens ieder een groot krentenbrood.

Kampioen van de maand April:
D. Visser Jr.; 2e. J. Zwemmer; 3e.
Andries Weber; 4e. Jan Nijs.

Einduitslag viermaandelijks kam-
picenschap. Hoogst aantal punten:
J. Zwemmer, die in hel bezit kwam
van een theeservies.
Dinsdag a.s. klaver j assen om prijzen.

KJ.C. Noord
Op 10 April is onze jaarlijkse eier-
avond gehouden, welke een groot
succes is geworden. Hier volgen in
hot kort de namen der winnaars:
Wisselbeker Pasen 1954. E. Paap
hoogste aantal punten. Volgens trek-
king uit de enveloppe. Ie prijs: Jb.
Kecsman; 2e prijs: Jb. Koning; 3e
prijs: H. Kramer.

Winnares dameskaarten: Mevr. S.
Bol-Grocn. Winnares sjoelen: Mevr.
M. Paap-v.d. Mij e.

Met dansen en het houden van
diverse wedstrijden met attracties
werd deze gezellige avond besloten.

De derde ronde van de compc-
tilie over de maand April werd 15
de?:er gespeeld en bracht de vol-
gende spelers aan de top: 1. KI.
Zwemmer; 2. G. van Veen; 3. P.
Castten; 4. A. Zwemmer.

Puzzlerit m.c. Zandvoort
Opnieuw verkreeg de molorclub

„Zandvoort" toestemming voor het
houden van een puzzlcrit voor auto's
en motoren, welke zal verreden
worden Zondag 25 April. Start van
haU twee af bij clubhuis paviljoen
„Do Vijverhut", Vondcllaan. De rit
zal 'voeren over uitsluitend goed
berijdbare wegen over een afstand
van 70 km.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
In de thuiswedstrijd cp 2e Paasdag
slaagde Zandvcortmeeuwen l er in
tegen de leider Wassenaar een gelijk
spel te behalen. Het was een span-
nende ontmoeting waarin vooral
door Zandvoortmeeuwen goed werd
gespeeld.

Het 2e elftal speelde zijn laatste
wedstrijd uit tegen Stormvogels 3
met een grcot aantal invallers en
verloor met 1-0. Door deze neder-
laag degradeert het 2e elftal uit de
K.N.V.B. en zal het volgend seizoen
in de Ie klas H.V.B, uitkomen.

Het 4e elftal won zijn laatste
wedstrijd met 2-3 van D.C.O. 3. Ook
het 7e elftal slaagde er in thuis
tegen Spaarndam 3 met 4-1 te
winnen.

A.s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen-Hillegom.

Het Ie elftal van Zandv.meeuwen
speelt a.s. Zondag zijn laatste thuis-
wedstrijd. De tegenpartij is Hille-
gcm. Gezien de resultaten in de
laatste vijf wedstrijden (9 punten),
geven we de thuisclub a.s. Zondag
een goede kans op beide punten.
Programma voor a.s. Zondag:

Zandvoortm. 1-Hillegom l 2.30 u.
Kennemers 4-Zandvoortm.3 9.45 u.
Zandvoortm. 7-D.S.B. 5 9.45 u.

De veldtraining op Woensdagmid-
dag en -avond is ingaande deze
week vervallen. De training op de
Vrijdagavonden vindt echter voor-
lopig gewoon doorgang.

Op Zondag 13 Juni a.s. wordt in
het Olympisch Stad'on te Amster-
dam de jaarlijkse Olympische Dag
gehouden. Leden kunnen hiervoor
plaatskaarten bestellen bij de heer
E. Loos.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen Zondag j.l.:

T.Z.B. I-Nieuw Vennep l 2-2
T.Z.B. 2-D.S.B. 3 2-3
Alliance 3-T.Z.B. 3 5-2

Programma Zondag 21 April:
T.Z.B. 2-v.Nispen 2 12 u. '

(terrein v. Nispen).
T.Z.B. 3-D.S.B. 4 12 u.

(terrein T.H.B.)
T.Z.B. jun. a-Concordia a 12 u. •

(terrein Concordia).

School voetbalwedstrijden
Het resultaat van de deze weck

gespeelde wedstrijden was als volgt:
Dinsdag: Karel Doormanschool 1-

Hannic Schat'tschool l 3-0; Maria-
school 1-Julianaschool l 2-1.

Woensdag: Wim Gertenbachschool
2-Karel Doormanschool l 0-1.

Donderdag: Finale. Mariaschool 1-
Karel Doormanschool l 0-4.

De Karel Doormanschool stelde
zich door deze uitslag in het bezit
van de nieuwe, door hel gemeente-
bestuur van Zandvoort uitgeloofde
wissclbeker en ontving tevens een
medaille, beschikbaar gesteld door
Sporthuis „Zandvoort". Mariaschool
l en Wim Gertenbachschool 2 ont-
vinc.cn elk een medaille, bcschik-
baar gesteld duor schoolbesturen en
oudercommissies. De prijzen wcr-
dcn door de voorzitter van de
schoolvoctbalcommissie uitgereikt.

ZATERDAG 24 APRIL zullen wij onze zaak
feestelijk h e r o p e n e n , ofschoon de gevel nog
niet geheel gereed is. Ter gelegenheid van deze
heropening zal iedere klant onze gast zijn.

Wij laten voor deze keer de nuchtere zakelijk-
heid los en zullen U in een intieme, prettige
sfeer gastvrij onthalen. Iedereen is welkom!!

Bovendien geven wij gedurende de openings-
week als extra reclame

bij aankoop van minstens f 25,—
een paar prachtige, volledig geminderde Ie keus

NYLONS CADEAU!

U zult versteld staan van onze uitgebreide
collecties, die uitmunten door exclusiviteit en
kwaliteit, waaronder vele bijzonder voordelige

aanbiedingen zijn.

Wij hebben de alleenverkoop van de meest toon-
aangevende binnen- en buitenlandse fabrikaten.

Maakt deze dag tot een feest voor U en voor cns!
WIJ VERWACHTEN Uu

Textiel- en Confectiemagazijn

DE WAAG"99
Haltestraat 4O
EENS KLANT!

Telef. 2O87
BLIJFT KLANT!

Het Beste voor weinig geld!
Grote omzet en in- en verkopen vclgens wetenschappelijke econo-
mische methoden, brengt voordeel vcor Uw gezin!
SLAGER BURGER noteert heden :

Doorr. Varkenslappen f 1,38 5OO gr.
RUNDVLEES:
Doorr. R. lappen ƒ1,65 500 gr.
Magere Lappen .. /'1,98 500 gr.
Fijne Rib ƒ1,98 500 gr.
Rosbief ./ 2,45 500 gr.
Lende / 2,45 500 gr.
Staartstuk ƒ2,45 500 gr.
Entre Côte ƒ2,45 500 gr.

VARKENSVLEES:
Doorr. V. lappen ƒ 1,38 500 gr.
Magere V.lappen J l.98 500 gr.
Fricandeau .... ,/2,10500gr.
Vaikensfilet .... ./2.25 500 gr.
KALFSVLEES:
Lappen ƒ1.38 500 gr..
Fricandeau .; 1.88 500 gr.
Kalfsvleesbeen .. 15 et. 500 gr.

Bijzondere vet-reclame bij vlees:
60 CENT per 500 gram. 'NIERVET 75 CEXT per 500 gram.
Ook onze eigen vleeswarenfabriek brengt U voordeel!
200 gr. PORK 49 et.
150 gr. KINNEBAKHAM 39 et.
200 gr. GEK. WORST .. 59 et.
200 gr. BCTERHAMW. ..59 et.

WEEKEND-RECLAME: l ffïQ
n O27

200 gr. GEBR. GEHAKT 59 et.
150 gr. CNTBIJTSPEK ..57 et.
£00 gr. SAKS
150 gr. GEBR. FRIC.

59 et.
80 et.

100 gr. Ham en 100 gr. gebr. Gehakt1)

Gebtrs. BOKGEfë's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Het Joodse vraagstuk
Na de voordracht van Prof. Dr.

C. W. Mönnich over „Christendom
en Cultuur" zal op uitnodiging van
de culturele kring 't Helm door
Mr. Abel J. Herzberg een lezing
worden gehouden op Dinsdag 27
April a.s. in hotel Keur, aanvang
8 uur.

Zij, die de geschriften van Mr.
Herzberg reeds kennen, zullen be-
grijpen, welke reden deze uitnodi-
ging van 't Helm had.

Herzberg heeft, als een van de
weinigen, die liet Duitse conccn-
tratiekamp overleefden, zijn crva-
ringen en gedachten ondergebracht
in enkele belangrijke uitgaven :
Zeven opstellen getiteld Amor Fati
en het gepubliceerde dagboek uit
het kamp: Tweestromenland.

Wanneer Mr. Herzberg in Zand-
voort dan ook zal spreken over een
onderwerp dat men misschien „Het
Joodse vraagstuk" zou kunnen noc-
men, dan zal ook dit onderwerp in
do eerste plaats een aanleiding zijn
om achtergronden te verduidelijken,
waar wij allen bij betrokken zijn
— of wij dit willen en weten oi' niet.

Het feit, dat wij leven in een
wereld waar anti-scmictisme be-
staat — dit is n.l. geen uitvinding
van het Duitse fascisme alleen —
is slechts een gevolg van het Icit,
dat wij leven in een wereld waar
onvoldoende geest en rekenschap
bestaan. (Die wereld vormen wij
overigens zelf). En zo is ook het
prole experiment: Israël, een facet
van onze verwachtingen, van de
hoop en creativiteit die soms als
een indrukwekkend teken in
dcrc wereld zichtbaar worden.

Wal. wij hopen is dat de mens,
die achter dit alles schuil gaat, U
genoeg interesseert om Mr. Abel C.
Ilerzberg's lezing bij te wonen.

De toegangsprijs bedraagt ƒ0,75
(bel. inbegrepen); voor begunstigers
onder overlegging van donatiekaart
ƒ0,15 p.p. (bel. inbegr.).

Collecte 1940-'45
De afd. Zandvocrt van de stich-

ting 1940-1945 zal Zaterdag a.s. een
collecte houden. De stichting steunt,
zoals men weet. de nabestaanden
van dé slachtoffers van het verzet.
Veel geld is daarvoor nodig en men
hoopt dan ock op een krachtige
steun aan deze collecte. Er is echter
nog Lehcefte aan collectanten. in
verband waarmede het bestuur een
beroep doet op allen die hun mede-
wei king willen verlenen. Collectan-
ten kunnen zich opgeven bij de be-
ftuursleden. t.w. G. Tates '(voorz..)
Langelaan 16. Bentveld. J. J. J. Pa-
lerncstie (vicevoorz.,) de Favauge-
plcin 17hs.. mevr. C. L. H. de Reus,
(sccr..) Wilhclminaweg 52, P. Brune,
Wcstt-rparkslraat 27. J. Diemer,
Wcimcrweg G, J. H. Hermarij,
Zandv.laan 20. H. de Jong, Oranje-
straat 14, IJ. de Jong. Achterweg 1.

Schaaknieuws
Zcals te verwachten was, is de

ciercn-wodslrijd. welke Donderdag
voor Pasen is gehouden, weer ten
volle geslaagd. De wedstrijd werd
gespeeld volgens het sncl-schaak-
syslcom, wanrbii de beruchte klok
een voorname rol speelt. Ofschoon
de ?ccr geringe tijd. waarover de
spelers mochten beschikken, velen
parten hcctl gespeeld, is toch een
ieder aan het einde van de avond
met oen behoorlijk aantal eieren
huiswaarts fickeerd.

,1.1. Donderdag werden voor de
promctic-degiJdatie competitie nog
pcspccld de partijen Verhaert-Kop,
welke eindigde in een overwinning
voor Vcrhaert. Schmidl-van Keulen,
welke werd afgebroken en Giskcs-
Kappclhpl'. Laatstgenoemde partij
werd door Kappclhot gewonnen,
terwijl pok de andere partij tussen
dc/e beiden, welke was afgebroken,
•xndcr verder spelen door Giskcs
gewonnen is gegeven. Hierdoor is
Kappclhot! eindelijk in het bezit ge-
komen van de medaille voor de
eerste plaats in de 2c afdeling.
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VACANTIERITÏL ZEIST .
Heel nuis (5 personen i . mei
bc-driamer. garage iu;ri en
telefoon: vo^r huis te
Z&ncvoort (half Juli-Aug.).
Brieven: Versloot. Prof.
Sp: cnciilasn 10 Tel 2953.

MAGNETISEUR biedt zich
aan Aan huis te ontbieden
Br no. 47-4.35 bur. v.d. bl.

Vi'CNINGHUIL Zancvoort-
Amsterdam. Aangeb.:
mc-oie Ie etage. bev. suite.
2 sjpk.. keuken, zclder. ev.
m. douchecel. Zijstraat 30.
Huurpn.is .f45.— p. maand.
Gevr : Woning te Zand-
voort. Telef. K 2900-60733.

IJSVENTERS GEVRAAGD
te Zandvoort. Br. voorzien
var. 6 cent postzegel aan
Postbus 12. Zandvcort.

Nette MELX3EZGRGER
GEVRAAGD. M. Castien.
Zandv.laan 355. Bentveld.

PENSION FRIESi-AND
vraagt een

flink meisje
v hele of halve dagen,
voer direct of later.
Hoog loon. Eogeweg 36.

Café Oonistee
ledere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

NET I\CEISJE GEVRAAGD
%'oor \vinliel en huishou-
dmg. -,-oor dag oi dag en
nacht Groentenhandel
Bakhenho'i'en. BariherFtr. 3

WIE HELPT JANSEN aan
eer. LOTERirERIEFJE ".' ?
t Z.; :-2'j. 1-lü. l 2 cl 11

"vV:.i zc-etter, een JEXJGDIG
ZEKCAND die ons teger.
v*rgoed:ng wil helpen far.i
net onf^'erpen en schilde-
ren van reclame. 3r. no
1I22SÏ cur. v.d. blad.

Moderne inrichting voor

Voetverzorgïng
3REDERODESTRAAT 72.

" îlLfZ!" 30*23

Mevr. A. Moi-v. Beilen
Diploma A.N.O.V.

Dat gevoel oa: alisen 6e Union geeft

Agent IZTCION en
RALLSIGH RIJWIEI.EN.

Grote sortering.
Uit voorraad leverbaar.

Garage Jac.Versteege
Fakveldstraat 21. Tel. 2323

Adverteert in dit blad

In de wirtl'.el ren Drommel 'komen de mensen.
Lhe 't liefst de rook.io&c.r van Drommel icensen!
Zij komen naar Drommel van. alle kamen.

om heefi Drommel zoveel v a. s T e klamen '.
Sagaren magazij nDROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

'i HELM - Culturete kring - Zandvoort

Mr. ABEL J. HERZBERG (schrijver van
„Amor Fati") spreekt DINSDAGAVOND
27 April a.s.. 8 uur. in Hotel Keur over:

Het Joodse vraagstuk
Toegangsbevdjzen a ƒ0.75 p.p. (b.i.) voor
de aanv. v. d. lezing a.d. zaal cf bestellen
bij het secr. Dr. C. A. Gerkestraat 93 ziv.

Theater „Wlonopole"
Dir. Gebr. Koper Telef: 2550

VacaE Vrijdag 23 t.m. Zondag 25 April, 8 uar

DORIS DAY - HOVTARD KEEL
BICK WESSON - ALLYN Mc. LERIE in:

Een vrolijke musica] ir; Technicolor!
Show. zang en dans! Alle leeftijden.

Dinsdag 27 en Donderdag 29 April 8 utir

GARY COCPER. BARBARA STANWYCKl
P.UTH ROMAN in:

GOUD
Een fel. hartstochtelijk verhaal uit de
rauwe wereld der Mexicaanse petroleum-
velden, FRANKIE LAINE zingt: ..Blovring
WHd". (Warner Bros). Toegang 13 jaar..

Zondagmiddag 25 April 2.30 uur Speciale matinee

Wij presenteren U de Koning der Cow-
bcy's ROY ROGERS in:

Rodeo in vlammen
Toegang alle leeftijden.

M AA']? D AC 26 APRIL gereserveerd voor -de
Zandt', Mu ~ïeJcfcqpel en. Zjr&d&. Mannenkoor.

WOENSDAG 28 APRIL: BesJoteiz voorstelling.

Slagerij

Geweldige Reclame

LA VÏAf^DE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

Vrijdag en Zaterdag: 500 gr. G E H A K T ec:
l plakje eigen gesmolten VET ./1.60

MAGERE LAPPEN en. RTBLAPPEN
,11.92 per 500 gram.; ./3.T5 per kg.

RCSBEAF en. LEMDE ƒ2.23 500 gr.; ƒ4,- per kg.„
RAUW R.UNDVE.T (bij vlees) 60 et p. 50.0 gram_.

DRUK.KHRIJ VAN FSTHGEfc* Si ZN.

KERKSTRAAT 2E - TELEf. 2TO3
VEHZQRGT AL £W ORUlCWERK

Zit niet bij de pakken neer,
Maak redame: ADVERTEER!

en (K weet waarheen!
Voortaan de was de deur uit! Dat wilde
ik wel! Maar waarheen ? Van buren hoorde
ik over Wasserij Peeperkom, die aan ieder
stuk wasgoed zoveel aandacht besteedt en
de kostbare spulletjes kraakhelder en keurig
weer terugbrengt. Ik probeerde" en... iedere
week staat zijn auto nu voor mijn deur!

Vraag ons
inlichtingen

de mangelwas (gebruiksklaar)
de fijne was

WASSERIJ N.V. Peeperkorn
Biekersvaartweg 43 Heemstede
Telefoon 38890

Complete Baby-uitzet
12 Oogjes luiers a 98 et .. ƒ11.76
12 Tetra luiers a 98 et 'ƒ11.76
6 Flanellen luiers a ƒ1.59 ƒ 9.5*
6 Interlock hemdjes a 70ctf 4.20
6 Baby truitjes a ƒ1.20 .. f 7.20
6 Onderleggers a 98 et ..ƒ 5.88
6 Navelbandjes a 45 et..ƒ 2.70
4 gebord. lakens en sloopjes

(garnituur a f4.15) 7"16.60
5 Bavetjes a 49 et f 2.94
6 Babyhanddoekjes a6Sctf 4.0S
l Molton deken a fi.58..f 3.58
l Plastickbroekje a 85 et ƒ 0.85

Tezamen slechts f 81,O9
Grote sortering Pakjes, Jurkjes.
Schortjes — Pracht sortering
WOL. voor Uw baby.

WOLBAAL
HALTESTRAAT 12 - TEL. 2099.

oer oTire etalage:

Chr. Opleidingsschool voor ondessen

bij het Kleuteronderwijs
De oen-are cursus begint l Sept. Leer!, m. 3VLU_L.O.-dipl.
kunnen, in de 2e klas geplaatst morden.
Inschrijving van nieuwe leerlingen Donderdags van 4-5
uur bij de Directeur.

F. VAST WCESDEN.
Dreef 20. Haarlem. Telef, 12267.

„DREEFSCHOOL"
DREEF 20 - TELEF. 12267 - HAARLEM

Chr. M.U.L.O. school met eerr drie- en vierjarige
opleiding, gespliist na het eerste leerjaar.

Leerlingen voor de eerste klas.- moeten minstens 6
klassen ener L.S. rnet goed ge-KOlg hebben doorlopen.

Inschrijving
ELKE DONDERDAG van -S-i uur bij het H. d. Sch.

F. VAN WOERDEN.

Hogeweg 72, Telef. 2068
o.h. vJBaerlesiK, A'dam
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactement.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
ien 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook Tsoor wit en
grijs haar. Gtie Perma-
nenz, compleet ƒ6,—.

JANSEN EN PEETERSE
P. En Jansen, is je buurman te-

vi eden over de uitslag?
J. Man hou op, praat die niet ever

Uitslag, z'n hele gezicht zit erdoor
in 't verband, en pijn dat hij heeft
van die uitslag!

P. Dat bedoelde ik helemaal niet
J?nsen. Ik bedoelde de uitslag van

j de Statenverkiezingen, al zijn er
óók. die van die uitslag pijn hebben.

J. Pieters'e. je kunt mij alles vra-
gen, maar begin niet over politiek,
dat maakt me ziek. al weet ik heus
wel. dat ik gekiesd heb.

P. Je bedoelt zeker: gestemd!
J. Man. klets nou niet. ben ik nou

l kiezer of stemmer?
P. Ja, nu je daar over begint:

vraac ik me wel eens ai oï het nu
Jenever cl Genever is. Laatst kwam
m'n zwager binnen, die is onder-
wyzer. toen heb ik het hem ge-
vraagd en weet je. wat hij zei: -Dat
kan ik je zó niet zeggen, dat moet
ik eerst proeven!"

J. C. en de rest weet ik wel. Na-
tuurli.ik weer niets in huis. Al dat
Itkkere spul van Hamers weer op.
Lirect Hamers opgebeld, no. 2856 in
de Kostverlorenstraat 34.

P. Juist, zo ging het. En wat denk
je. dat Hamers tracht? Een liter
Cude Genever Dukaat a J7.15 en
een liter Jonge Jenever „De Huif-
kar" a ./6.40. Toen wisten we met-
een het verschil tussen Genever en
Jenever.

J. Inderdaad een radicaal middel,
om je taalkennis te verrijken, maar
wat mij betreft: Ge of Je. wanneer
het maar van Hamers komt. dan
weet je, dat het af is! (Adv.).

Deze week RECLAME

250 gram Allerhande
voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk Brugssr.

TELEF. 2153

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A.
Prinsesseweg 15
Telef. 2066

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT
Herenstraat 4 - Telef. 2137

Voor Zandvoort, Bentveld,
Aerdenhout.

A.s. ZATERDAG 24 April:
Naar het

Bloemencorso
Vertrek 13 uur.

A.E. ZONDAG:

Bollentocht
met bezoek aan Keukenhof.

Vertrek 2 uur.

Touringcarbedrijf

P. KERKMAN
Haltestr. 63. Tel. 2214 en 2560

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels. - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kapiein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRA.AT 19
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Onze jarige Vorstin
Morgen 30 April viert Koningin

Julic.no. haar 45ste verjaardag.
ONZE Koningin,, met zo nauwe
banden aan haar volk verbonden.

Het is eigenlijk, moeilijk onder
woorden te brengen, die diepe ge-
negenheid voor ons Vorstenhuis.
Waarom vereert Nederland onze
Vorstin als haar landsmoeder?
Waarom zijn wij met zo innige ban-
den aan het huis van Oranje ver-
bonden? Is het misschien daarom,
omdat Nederland onder de regering
der Oranjes altijd een staat is ge-
weest, waar vrede en geluk op-
bloeiden? De historie heeft dat on-
omstotelijk bewezen. De periode's
in onze geschiedenis, dat het huis
van Oranje niet binnen de lands-
grenzen vertoefde, zijn zeker niet
de gelukkigste periode's in het be-
staan van Nederland geweest.

Oranje en Nederland zijn één, nu
en altijd, en onze Koningin heeft
dat verstaan door zich in alle op-
zichten een ware Vorstin te tonen,
wier eenvoudigheid, medeleven en
hartelijke spontaniteit over de ge-
hele wereld wordt geroemd.

Onze eerbiedige gelukwensen
gaan uit naar onze jarige Vorstin,
die wij vereren en liefhebben. Moge
God haar vrede en geluk schenken
ïn haar gezin en in ons Vaderland,
kracht en bijstand om te regeren
in een tijdsbestek, dat talloze pro-
blemen in zich draagt. God be-
scherme Oranje en Nederland.

Licht brengt leven
Hei gaat er meer en meer op

lijken, dat 30 April, de verjaardag
van. onze Vorstin, de dag zal
worden, waarop in Zandvoort het
seizoen wordt ingezet. Op l Mei
immers verschijnen al diverse bad-
gasten en de avond daarvoor is deze
feestelijke dag wel uitermate ge-
schikt voor onze gemeente, om zich
in zomercostuum te steken. De
avond van de 30ste April zal in het
centrum van ons dorp de seizoen-
verlichting worden ontstoken en
zal het centrum, 'van Zandvoort
baden in een zee van licht. Men
heeft ingezien, dat dit nodig is,
want licht brengt leven en leven
heeft Zandvoort nodig wil het
Zandvoort wél gaan. Er is nog altijd
te weinig licht in ons dorp. Daarom
verheugt zich een ieder op dit ver-
lichte dorpscentrum in de seizoen-
maanden.

De Haltestraat
De Haltestraatvereniging zet hei

seizoen wel op actieve wijze in.
Behalve de nieuwe verlichting die
Vrijdagavond wordt ontstoken,
komt men in de middaguren met
een gecostumeerde kinderoptocht,
waarvoor op het tijdstip, dat wij
dit schrijven, reeds ruim 300 can-
meldingen binnen waren en men
verschijnt op de avond daaraan
voorafgaande, met een nummer van
Zandvoorts Nieuwsblad, waarin
speciale aandacht aan deze winkel-
straat wordt besteed. Het verheugt
ons, dat ons blad werd verkozen,
deze speciale actie voor de Hclte-
straat, die elke maand zal terug-
keren, te mogen verzorgen. Wij
hebben zo het vermoeden — o!
mogen wij nog niets uit de school
kloppen — dat hieraan in de nabije
toekomst nog menige verrassing
zal worden verbonden. Intussen
vragen wij gaarne de aandacht van
onze lezers voor alles, wat in deze
editie speciaal de Haltestraat be-
trefl.

„WURF-PRAET"

WULUUM v, d. WURFF:
De Prefessor heb een best

heitje voor <?n karweitje
'ehad"!

Raadsvergadering
STRANDPACHT VERHOOGT.

Dinsdagavond had de gemeente-
raad ruim een uur nodig om een
beslissing te nemen inzake de door
B. en W. voorgestelde verhoging
der huursommen voor de strand-
huur door de strandexploitanten,
een verhoging, die door het college
met het oog op de sterk gestegen
uitgaven inzake de strandexploitatie
reëel werd geacht, waarbij men in
verband met de geringe verhoging
een compensatie voor de strand-
exploitanten, in de vorm van een
tariefsverhoging voor de stoelen-
verhuur. niet noodzakelijk achtte.

In een uitvoerig betoog wees Hr.
LINDEMAN erop. niet graag te
zullen zien. dat de strandpachters
in hun verdiensten zouden worden
gekort, hij achtte het echter wei-
noodzakelijk, deze tariefsverhoging
toe te passen, doch betoogde, dat
met de strandpachters Zandvoort
staat of valt, zodat deze zaak zeer
speciale aandacht vraagt. Spr. zou
de strandpachters willen voorstel-
len. met deze tariefsverhoging
sccoord te gaan, doch daartegen-
over voor hen de mogelijkheid te
openen, door een kleine verhoging
van de stoelenverhuur enige com-
pensatie te verkrijgen. Spr. stelde
voor een verhoging van deze tarie-
ven met 5 cent voor elk tarief tot
één gulden en de daarboven lig-
gende tarieven ongewijzigd te laten.

Weth. v .d. WERFF bleek tegen
het voorstel van B. en W. De staat
van baten en lasten rechtvaardigde
z.i. deze verhoging niet. Bovendien
kan de kleine zelfstandige strand-
pachter toch al héél moeilijk inves-
teren en dit blijft elk jaar opnieuw
in zijn bedrijf noodzakelijk.

De heren TATES en WEBER
vallen de heer Lindeman in zijn
voorstel bij. Hr. SLAGVELD acht
de tijd voor deze verhoging nog niet
aangebroken, wil liever eerst de
resultaten van het „vrij baden en
zwemmen" afwachten en Hr, GO-
SEN wijst erop, dat door deze ver-
hoging van de stoelenverhuur het
tarief boven dat van het Bloemen-
daalse strand zou komen te liggen.
Voelt in "t geheel niets voor dit
voorstel. Hr. v. KUIJK acht het een
rurtig en weloverwogen voorstel en
Hr. KONING kan niet inzien, waar-
cm de gemeente thans hogere kos-
ten heeft bij de strandexploitatie.

De VOORZITTER ziet in de ge-
hele affaire méér een principe- dan
een cijferkwestie. Tenslotte brengt
deze 5°'o verhoging slechts een
meerder bedrag van ƒ2000.— op,
hetgeen per man ongeveer ƒ 100,—
méér per seizoen bedraagt. Boven-
dien zal het geheel vrijgegeven
strand stellig nog een gunstig effect
leveren op de strandexploitatie.
Het college zal zich tegen een even-
tuele verhoging van de stoelenver-
huur niet verzetten, mits dat alge-
meen verplicht wordt gesteld.

Nadat weth. KERKMAN nog be-
toogd heeft, dat Bloemendaal zijn
prijzen heeft gekoppeld aan die van
Zandvoort en niet omgekeerd,
wordt na de replieken het voorste!
van B. en W., met inbegrip van het
amendement van de heer Lindeman
aangenomen, mits zal blijken dat
alle strandpachters hiermede ac-
coord gaan. Hr. SLAGVELD vroeg
aantekening tegen te hebben ge-
si emd.

ONDERZOEK NAAR
WONINGBEHOEFTE.

Met algemene stemmen besloot de
raad. een crediet van ./8000.— be-
schikbaar te stellen voor de instel-
ling van een onderzoek naar de toe-
komstige woningbehoefte in Zand-
voort. door het Geografisch Insti-
tuut van de Rijksuniversiteit te
Utrecht, hetgeen door Gedeputeerde
Staten zéér gewenst werd geacht.
Bij monde van de heren Lindeman,
Slegers, van Kuijk. Taies en Slag-
veld, werd dit voorstel door de
raadsleden zéér nuttig geacht,
waarbij Hr. Lindeman nog speciale
aandacht vroeg voor de bouw van
middens tandswoningen.

Nadat de VOORZITTER had be-
toogd. dat inderdaad woningen
boven de gestelde minima nodig
zijn. dat Zandvoort véél meer bouw-
volume nodig heeft, dan werd toe-
gewezen en gaarne een hoger tempo
zou zien in het uitbrengen der ad-
viezen van planologische dienst en
dienst gemeentelijke plannen, werd
het voorstel met algemene stemmen
aangenomen.

STEUN AAN ON- OF MINVER-
MOGENDE STUDERENDEN.

De raad hechtte zijn goedkeuring
aan het voorstel van B. en W.
ƒ1000,— beschikbaar te stellen voor
steun aan on- of minvermogende
studerenden, zulks 1er beoordeling
van het college van B. en W. Mevr.
MOL, de initiatiefneemster tot dit
voorstel, toonde zich er zeer ver-
heugd over, doch betoogde, dat het
bedrag te laag zal blijken te zijn.
De heren GOSEN en TATES had-

den bezwaren tegen het gemiddelde
cijfer 7 en vonden dit over het alge-
meen te hoog. om in aanmerking
voer deze steun te komen. Nadat
weth. KERKMAN had betoogd, dat
B. en W. de bevoegdheid hebben,
van de gemaakte bepalingen te
kunnen afwijken en dal bij de be-
groting van volgend jaar wel een
hoger bedrag voor dit doel zal
blijken nodig te zijn, werd het
voorstel met algemene stemmen
aangenomen.

PARKEERTERREIN BLIJFT
O? HET RAADHUISPLEIN.

Naar aanleiding van een inge-
diende klacht van een omwonende,
over de hinder, die het gezin onder-
vindt van het parkeren op het
Raadhuisplein. stelden B. en W.
voor, deze klacht voor kennis-
geving aan te nemen, omdat voor
inwilliging van het verzoek, dit
parkeerterrein elders te plaatsen,
na gehouden onderzoek volgens B.
en W. geen reden aanwezig bleek.

Hr. TATES achtte het ..voor ken-
nisgeving aannemen"' niet erg hof-
felijk. Bepleitte het zoeken van een
oplossing door een parkeerplaats
elders in het dornscentrum, b.v. op
het Zwarte veld. Hr.GOSEN meende
dat de brede trottoirs aan de Grote
Krocht hiervoor geschikt konden
worden gemaakt, door daarin naast
elkaar parkeerplaatsen voor één
wagen aan te brengen. Ook het
doodlopend stuk Tramweg achtte
spreker als parkeerplaats mogelijk.
De heren SLEGERS "en WEBER be-
toogden. dat de zakenmensen zéér
gebaat zijn bij dit parkeerterrein in
het hart van het dorp en Hr. DIE-
MER merkt op. dat verplaatsing
naar elders, dan daar weer over-
last zou brengen. Hr. SLAGVELD
stelt voor. de bezwaren van recjues-
trante te erkennen en haar te be-
richten. dat wanneer de tram in '55
verdwijnt, een andere oplossing
mogelijk zal zijn.

De VOORRITTER verklaart zich
hiermede accoord, en deelt mede.
dat in het saneringsplan na de ver-
dwijning van de tram reeds een
grote parkeerplaats elders in het
dorpscentrum werd geprojecteerd.
Wat de trottoirs aan de Gr. Krocht
betreft, dit acht spreker een schande
voor de gemeente. Een voorstel
dienaangaande kan binnenkort
worden verwacht.

RIJKSVERGOEDING
HERBOUW ZUTDERBAD.

De mededeling van het college
van B. en W. dat het Ministerie van
financiën slechts ƒ257.595.91 Rijks-
vergoeding wil toekennen voor de
herbouw van het Zuiderbad. in-
plaats van de door het Ministerie
van wederopbouw gedachte
ƒ369.365.—. legen welk eerste be-
sluit B. en W. voorstellen, op grond
van een door de directeur van
publieke werken uitgebracht rap-
port in beroep te gaan bij de Kroon,
blijkt algemeen zéér te worden
betreurd.

Hr. LINDEMAN zegt, dat de
outillage van de badplaats eist. dat
Zandvoort zo spoedig mogelijk deze
badinrichting krijgt. „Allen waren
in blijde verwachting over dit
koopje". (Vrolijkheid). Spreker be-
treurt het blijkbare gebrek aan
samenwerking tussen de ministeries
en hoopt, dat het mondeling onner-
houd, dat nog mogelijk blijft, suc-
ces zal hebben. Hr. v. KUIJK acht
de gang van zaken onbevredigend
en niet te begrijpen en vraagt, of
deze ministeries elkaar soms dwars
zitten. Ook Hr. GOSEN acht een
controverse tussen beide ministeries
niet uitgesloten. Spr. is geschrok-
ken van het honorarium, dat Prof.
Zwiers moet hebben voor de beide
gemaakte ontwerpen (.; 35.000.—).
Vraagt, of voor het 2e ontwerp op-
dracht is gegeven, of slechts een
,,gewijzigd" eerste plan werd ge-
vraagd.

Hr. WEBEH meent, dat ie hoog
gegrepen werd. door óók het res-
tauiant boven de badinrichting te
wensen. Kan dat scms de oorzaak
zijn van de houding van het minis-
terie van financiën? Spr. acht een
half ei beter dan een lege dop en
zegt. dat men voor ./110.000.— een
goed geoutilleerde badinrichting kan
bouwen. Daarom is spreker tegen
een beroep op de Kroon, doch vóór
nader overleg.

Hr. TATES wil „klare wijn" van
het ministerie van financiën en Hr.
KONING betoogt, dat thans zich
een prachtige gelegenheid voordoet,
om het gehele herbouwplan van het
Zuiderbad maar van de baan te
schuiven, er is tóch geen behoefte
meer aan, nu het strand voor baden
en zwemmen is vrij gegeven. Ook
Hr. SLAGVELD betoogt, dat het
vrije baden de nekslag zal be-
tekenen voor de badinricbtingen en
een gunstige exploitatie onmogelijk
zal zijn.

De VOORZITTER is zéér beslist in
het beantwoorden van de sprekers
en betoogt, dat over de oorzaak van
deze houding van ..Financien" nu
nog niets kan gezegd worden. Spr.
denkt er niet over, deze zaak los te
laten, want Zandvoort heeft recht
c p dn bad. Zandvoort zal het óók
kn.igen. met inbegrip van de res-
tauratie. want spr. wil een héél ei
en geen half! Hoopt, dat door zijn
persoonlijk contact nog een gun-
stige oplossing zal worden ver-
kregen. Het beroep op de Kroon
moet echter als laatste middel blij-
ven openstaan. ..Deze zaak", aldus
de burgemeester. ..zit mij persoon-
lijk héél hoog en ik laat mij be-
staande rechten niet ontnemen,
door een controverse tussen tech-
nici en financiers".

Nadat weth. KERKMAN en weth.
v.d. WERFF nog verklaard hebben.
dat Prof. Zwiers twee opdrachten
kreeg. n.], voor een zgn. groot en
klein plan. zodat zijn i-gediende
rekening geheel juist is. wordt het
voorstel van B. en W., nadat vele
raadsleden hun bewondering heb-
hen geuit voor het fraaie rapport
van de heer Van E-eutekom, aange-
nomen met de stemmen van Hr.
Koning. Weber en Slagveld tegen

HAMSRPUNTEN.
Zonder noemenswaardig debat wer-
den de volgende voorstellen door de
raad aanvaard: Wijziging van de
bezoldigings-verordening vakleer-
krachlen; subsidie van ƒ167,— per
leerling (4 x) aan het Haarlems
Avondlyceum; deelneming aan de
in Haarlem geldende regeling in-
zake bijdragen van buitengerneen-
ten aan de Kennemerstreekschool
tot opleiding van personeel bij het
kleuteronderwijs; een crediet van
.; 23.000,— voor het treffen van
noodzakelijke vernieuwingen in de
Karel Doormanschool; een crediet
van ƒ2295.— voor de aanschaffing
van drie schrijfmachines voor de
dienst van publieke werken; het
garanderen van door de N.V. Bouw-
kas Noord Nederlandse gemeenten
Ie verstreli!;en geldlening ten be-
diage van ƒ447.425,—; het aangaan
van een geldlening van één niilli-
oen gulden ingaande l Augustus
a.s. looptijd 40 jaar. tegen een rente
van 3' ;" o en goedkeuring van en-
kele kleine wijzigingen in de regels
voor door de burgemeester te ver-
lenen ontheffing van verbodsbepa-
lingen ingevolge de Zondagswei.
Tenslotte werd als hoofd van de
nieuw te bouwen kleuterschool in
plan Noord benoemd met algemene
stemmen. Mej. A. Kemp thans in
vaste dienst werkzaam aan de open-
bare kleuterschool te Zandvoort.

RONDVRAAG.
Hr. LINDEMAN vraagt naar de

moeilijkheden die zich bij stichting
Touring Zandvocrt voordeden bij
het verschaffen van logies-gelegen-
heid op 1ste Paasdag en vraagt, in-
dien het hierover gepubliceerde op
waarheid berust, of de burgemees-
ter de verzekering kan geven, dat
zulks in de toekomst niet meer zal
gebeuren. VOORZITTER antwooidt
dat het gepubliceerde in het alge-
meen juist was. Maatregelen wer-
den reeds genomen, cm dit in de
toekomst te voorkomen.

Hr. WEBER- vraagt openbare toi-
letten in het dcrpscentrum en zou
gaarne weten, waarom op het grote
Parkeerterrein aan het De Favauge-
plein bomen werden geplant, waar-
door kostbare parkeerruimte ver-
loren ging. De VOORZITTER ant-
•Aoordt. dat nieuwe toiletten in het
saneringsplan werden geprojec-
teerd en zullen worden gebouwd,
na verwijdering van de trambaan.
De bomen werden neergezet als
afscheiding lussen de flats en de
huizen aan de Burgem. Engelberts-
straat.

Hr. COSEN vraagt, hoe het staat
met de restauratie van de kerk-
toren en de torenspits. Waarom
geen openbare inschrijving werd
gehouden bij de tuinaanleg van hè;
nieuwe pompstation te Bentveld en
hoe het staat met de vergoeding
van de politiekosten. De VOOR-
ZITTER deelt mede. dat de op-
dracht tot restauratie reeds aan Se
heer Sietsma werd verstrekt, bin-
nenkort komen daarover nadere
bijzonderheden. De tuin-aanleg
werd óók aan Zandvoortse tuin-
lieden gevraagd, doch zelfs de be-
grotir.g van publieke werken lag
nog boven die van de firma, die het
werk thans uitvoert. Wat de politie
kostenvergoeding betreft, met deze
problemen worstelt ..Binnenlandse
zaken" nog steeds. Vóór de volgende
begroting hoopt spreker hierover
definitieve gegevens te bezitten.
Om kwart voor elven wordt hierna
de openbare vergadering gesloten en
gaat de raad over in besloten zit-
Ung. K.

Waarom?
heeft Jansen geen tijd?

(Zie pag. -i.)

Aan onze Koningin!
'u' volk o Mc.'esiei',

rOTidOTTi L" heeft Geschaard,
als hulde en ?TJ dankbaarheid

nu Gij opnieuw rerjaart.

Dat r^eugde U omringen irioog
U en Uu' hej gezin.

Héél 2\ecrlcnd houdt L"a:
(feestdag hoop.

en een ri?n Komnom.'
Hia Draak-Groenreïa.

Programma Koninginnedag
8 uur: Koraalmuziek van de Wa-

tertoren door de Zandv. muziek-
kapel. 10 uur: Aubade door de
Zandv, schoolkinderen voor het bor-
ces van het raadhuis, me; mede-
werking van de Zandv. muziekkapel
3 uur: geccstumeerde kinderoptocht
georganiseerd door de Haltestraat-
vereniging. (Vertrek vanaf hetGast-
huispiem.j 9 uur: Ontsteking van de
nieuws seizoenveriichting in Halte-
straat en Kerkstraat en - indien
nog tijdig gereed - óók op de Grote
Krocht.

Kinderoptocht
De ruim 300 meisjes en jongens.

die aan de gecostumeerde kinder-
optocht deelnemen, moeten zorgen.
dat zij om 2 uur aanwezig zijn op 't
Gasthuisplein. Daar zullen dan de
nummers voor de deelname uitge-
reikt worden en zal de jury een en
ander beoordelen.

De route is als volgt : Vertrek
Gasthuisplein 3 uur. KI. Krocht.
Tramstraat. Koningstr., Koningin-
neweg. Kostverlorenstr.. Haltestr..
Kleine Krocht naar Gasthuisplem.
waar de prijzen uitgereikt zuilen
werden en ieder kind een tractatie
krijgt.. De Zandv. muziekkapel zal
htt geheel opvrolijken.

Koninklijke onderscheiding
Floer Koper, schipper v.d. Zandv.

redcingboot, werd hedenmorgen op
het raadhuis ontboden, waar hem
in hartelijke bewoordingen namens
K.M. de Koningin werd uitgereikt
de e:e~:~nedaille m zilver, \erboncen
aan de orde van Oranje Nassau,
door Zandvoorts burgemeester.

Wij feliciteren hem van harte met
ôeze eervolle Koninklijke onder-
scheiding waarin wij een huldiging
menen te morren zien van het prac'n-
tige werk der K. N. Z.H. R. M. in
Zandvoort.

Richtlijnen Nationale
herdenking

De plaatstelijke commissie „Na-
tionale" herdenking" te Zandvoort
heeft het volgende programma voor
de avond van 4 Mei a.s. vastgesteld:

Om 7 uur des avonds zal een her-
denkingsbijeenkomst worden ge-
houden in ..Monopole". aanvangend
om 7 uur. Aldaar zal gesproken
worden door een der plaatselijke
predikanten, door kapelaan J. F.
Steenman te Zandvoort en de heer
K. R .van der Slaal. algemeen se-
cretaris expogé in de bezettingstijd.
De bijeenkomst wordt besloten door
koorzang van het R.K. kerkkoor,
waarna de stille toch; m legenstel-
ling tot andere jaren zal aanvangen
van het Stationsplein af om 19.40
uur. via de van Speykstraat naar
net monument m het Vijverpark.
Als afsluiting van de twee minuten
stilte zal het Zandvooris mannen-
koor het ..Dodenlied" ten gehore
brengen.

1 Mei viering
j De afd. Zandvoort van ce partij
j v.d. Arbeid heeft het volgende pro-

gramma voor de 1-Mei-viering
vastgesteld.

Des middags crn 2 uur zal in the-
oter Monopole een kinder-filmmid-
dag worden gehouden. Des avonds
zal in gebouw Zonierlust de feest-
vergadering plaats hebben. Wét-
houder W. F. Happé van Haarlem
zal daar spreken over het onder-
werp: ..Gelijke kansen voor 'n ieder
in een wereld van vrede en wei-
vaart".

Ronde van Nederland
óók door Zandvoort

Het bericht, dat de ronde van
Nederland óók door Zandvoort zal
voeren, is in de badplaats met
vi^ugde vernomen. De 6e etaope op
Zaterdag l Mei van Rotterdam naar
Utrecht zal de renners door Zand-
voort brengen. Daar Zandvoort juist
cp de helft van deze etappe ligt,
zal hier óók de raviltaillering ge-
fchieden. hetgeen plaats vindt op
de Boulevard de Favauge. Het par-
cours door Zandvoort ligt als volgt:
Zandvoortselaan. Haarlemmerstraat,
Hogeweg, Thorbeckestraat. Bad-
huispïein. Burgem. Engelbertsstraat.
Zeestraat en Noordboulevard. over
de Zeeweg naar Bloemendaal. Men
wordt verzocht, aan de zeer speciale
politie-maatregelen streng de hand
te houden!

Uitbreiding "De Sonnehoeck»
Naar de Directie ons mededeelde,

staat een nieuwe grote uitbreiding
van hotel ..De Sonnehoeck" aan de
Dr. Metzgerstraat in de komende
maanden voor de deur. De Directie
is n.l. overgegaan tot aankoop van
de resterende panden aan de hotel-
zijde in deze straat, waardoor bin-
nenkcrt de gehele rechterkant van-
deze straat, gerekend van het Sta-
llcnsplein af, door het hotel in be-
slag zal worden genomen. Tevens
ging men over tot aankoop van een
pand aan de overzijde, n.l. no. SS.
dat zal worden bestemd voor direc-
tiewoning. Pogingen worden aan-
rewend. om de aangekochte huizen
LO spoedig mogelijk ontruimd te
krijgen.

U STAAT BESLIST VERSTELD
ov&r onze e n o r m e collectie
RIJWIELEN, uit voorraad lever-
baar! Rudge. Fongers. Loconio-
tief. Simplex, in elke gewenste

uitvoering.

Henk SchuHenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

1929 PARFUMERIE 1954

îCoJ^^tf-
KERKSTRAAT 23 - TELEF. 2107

De eerste helft van Me: herdenken wy het feit. dat onze zaak
vnf en twintig jaar in Zandvoort gevestigd is.
Wij zouden onze naam geen eer aandoen, als dit jubileum niet op
feestelijke wijr.e zou worden gevierd.
Allereerst verbouwden w.j ons interieur en vernieuwden het
tevens op zodanige wijze, dat het vankeien bij Hildermg een ware
vieugde'is geworden.' Ook ons reeds grote sortiment werd we-
ceroni uitgebreid me; enige wereld merken, o.a.: Chris'ian Dior.
Raphael, Vnamol. I>. Payci, Morni i Gala of London enz., zo-dat
pi actisch aan iedere wens voldaan kan worden en parfumerie
H.Idenno ror de bes: gesorteerde parfumerieën in Nederland
kan worden gerekend.
Wat het FEESTELIJK gedeelte b-.'.ieit. bit-den wij in samen-
wtikinq mei hei comité ..Ouden van dagen" en de heer P. Wa-
terdiinker, op MAANDAG H) MEI in ZOMERLUST de Zand-
vccrtse oudjes een compleet cabaret-programma aan, met een
SrEClALE 'VERRASSING voor ieder oudje!
Cp DINSDAG 11 MEI (de dag van ons jubileum) organiseren
v, u van '2-~ uur m de grote zaal var. ZOMERLUST voor onze
Dames-clicntele oen demonstrat ie- middag met diverse gratis
verrassingen van verschillende bekende huizen. O.a. een causerie
mei demonstratie door de schoonheidsspecialiste van de Zwit-
scrse Vitamol-preparaten en door de- haar-speoialist van VITA-
PCINTE. Kaai ten hiervoor zijn \v.nai heden grar is verkrijgbaar
in onze zaak.
Gp WOENSDAG 12 Mei. eveneens in de grote zaal van Zomer-
luy:. vcc.r de Zandvoortse jeugd (onze komende clientèle) een
gratis rJmmiddag met geluids-film.-, o.a. Bud Abbot en Lou
Ccstello. Charly Chaplin. Stan Laure! en Oliver Hardy. Er zijn
twee filmvoorstellingen, n.l. om 2 en 4 uur. De kaarten hiervoor
kunnen van Maandag a.s. af pratis, doch alléén door do ouders
der kinderen ni onze caak u'ordcn afgehaald, eveneens volgende
dr.gcn. zolang de voorraad strekt!
Wal bctreit onze SPECIALE AANBIEDINGEN, ook m ver-
Land met 9 Mei (Moederdag) verwijzen wij naar ons Scout;/
Bulletin, hetwelk in het midden van do volgende week gratis in
Ziindvoort wordt verspreid! ,

Cnihoudt één ding:
Parfumerie



Doe de was de deur uit!
Stoomwasserij „Hollandia"
ZANDVOORT J.H.G. WEENINK TELEF. 2887

Steeds de beste
voor goede wasverzorging!

Advertentietarief losse
advertenties par m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4. 10 et. p m.m

Kolomoreedte 54 m.m
psglna 'v of 4. 13 et. p. m.m
pagina 2 20 c:, p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Lieïdadigh.adv. 40" o red

By contract belangr. kort

De Zandvoortse Artsen
m&ken bekend, dat zij op

30 APRIL en 5 MEI

geen spreekuur
houden.

C F. M. ROBBERS
ARTS

AFWEZIG
van Zaterdagmiddag l Mei

tot 16 Mei.
De andere doktoren nemen
-.vaar voor spoedgevallen.

MAGNETISEUR aan huis
te ontbieden Br no. 48-
436 bureau v d. blad.

Gevraagd, een KINDER-
JUFFROUW ter verzor-
gmg van 2 kinderen, resp.
6 maanden en 6 jaar oud.
Mevr. E. v.d. Linde. Dr.
Smitstraat 5.

Mevr. van Ginneken. Dr.
Gerkestraat 72. zoekt voor
direct: nette WERKSTER
voor iedere morgen van
8.30-12.30 u.

TE K O O P : Witte aan-
nemingsjurk voor meisje
van 8 of 9 jaar. Willem-
straat 5.

Gevraagd. Flink DAG-
M E I S J E . Mevr. Cats.
Brederodestraat 101.

Adverteert in dit blad

Juffrouw gevraagd
voor de toiletten.

RESTAURANT RINKEL - RAADHUISPLEIN

Gevraagd: JUFFROUW
voor de inlichtingendienst van ..Touring
Zandvoort", bekend met licht administratief
werk. typen en moderne talen, van l Juni tot l
Octoter. tegen een vergoeding van ƒ105.— per
maand. Leeft, tot 28 jr. Brieven met uitvoerige
inlichtingen aan Bureau Touring Zandvoort.
Raadhuisplem. te Zandvoort.

1929 - 1954 1929 — 1954

g KERKSTRAAT 23

^C 10^9 - 1954 1929 — 1954

Vrijwilligers

WONINGRUIL
AMSTERDAM - ZANDVOORT

Aangebeden op prima stand in A'dam-Zuid:
een 5 kamer woning. Badkamer. 2 w.c.'s. blok-
ver\varming. warm water. Gevraagd: een huis.
6 kamers, badkamer en garage. Liefst centr.
verw. Br. no. 48-437 bureau v.d. blad.

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT91

Voer leden van de vereniging komen be-
schikbaar de woningen:

BEECKMANSTR. 28. huurprijs e.a, kosten ƒ6.55.
BEECKMANSTR. 13. huurprijs e.a. kosten ƒ5.20.
De beneden duplex-woning: NIC.BEETSLAAN 2.
huurprijs e.a. kosten ƒ5.90.

Vc-or inwoners van de gemeente Zandvoort
kernen beschikbaar de woningen:

JAN STEENSTRAAT 9. huurprijs ƒ5.20.
VAN OSTADESTRAAT 32. huurprijs /6.15.

Schriftelijke opgave vóór Dinsdag a.s. 7 uur
's avonds bij de secretaris Dr. C.A. Gerkestr. 22.

Het dagelijks bestuur van de stichting ,.TOURING
ZAXEVCORT" zal verpachten een drietal

standplaatsen
r&or de verkoop vai haring en zuurwaren
op het terrein van hei circuit, alsmede de
verkoop van tabaksartikelen aldaar.

Inschrijvingen in te dienen uiterlijk op 8 Mei a.s.
ten raadhuize. Aldaar zijn ook de veipachtings-
v&Gitt aarden verkrijgbaar.

Dames, haalt tijdig Uw gratis toegangsbewijs
\oor de Jubileum demonstratie-middag 2-4 op
DINSDAG 11 MEI Q.S., in de grote zaal van
„Zcnieriuit" van Vitamol schoonheidsprepa-
raten en Vïiapomte haarcréme. ledere bezoek-
rter ontvangt diverse verrassingen !

Parfumerie

^ l
ZANDVOORT. §

*

voor!
Aanmelding voor

De Nat. Reserve en het
Korps Luchtwachtdienst
kan geschieden, ten raadhuize, afd. Algemene
Zaken, alle werkdagen tussen 9 en 12 uur.

voor de RESERVE-GEMEENTEPOLITIE
op het politiebureau, alle werkdagen tussen
9 en 5 uur.

PI. commissie S.W.G.

ZANDVOORT

ANNEX CABARST „SXTASE

•k
dagelijks

met zrjn Weens orkest

In ons internationaal cabaret-programma:

CHRISTYNA & ROBERTS
Mondaine dansen

THCRRY BROS
Komische acrobaten

*
2 LSSOVS
Jongleur-Act.

*
Zondagmiddag Thé Dansant.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 30 April t.m. Maandag 3 Mei 8 uur

De man met de
wassen beelden

VINCENT PRICE, FRANK LOVEYOU.
PHILLYS KIRK.
Fantastisch van opzet, meeslepend, span-
nend, sensationeel. Wat was het geheim
achter de gesloten deur, waar hij was
kneedde volgens zijn verlangen?
Opgenomen in Warner Color. (18 jaar.)

Woensdag 5 en Donderdag 6 Mei, 8 uur
9t Begon in Shanghai

BURT LANCASTER. VIRGINIA MAYO.
CHICK CONNORS. ARTHUR SHIELDS.
Een \-erhaal vol humor, spanning en avon-
tuur in de Chinese Zee! ( (18 jaar.)

Zondagmiddag 2 Mei 2.30 uur Speciale matinee

Wij presenteren U het zeer fraaie, komi-
sche filmwerk met DONALD O'CONNOR
(FRANCIS) in :

Francis bij de cadetten
Francis de sprekende ezel in ,,West Point"

(Alle leeftijden.)

DINSDAGAVOND 4 Mei GESLOTEN in verband
•met de Dodenherdenking.

PARTIJ VAN DE ARBEID.
ZANDVOORTSE BESTUURDERSBOND

1 Mei vergadering 1954
m gebouw .,Z O M E R L U S T". Kosterstraat 5

Spreker : de Heer W.F. H a p p é.
Wethouder van Haarlem.

Zang door .,DE STEM DES VOLKS".

Er wordt o.a. len gehore gebracht:
Mirjams Siegesgesang van Schubert
met als soliste Mevrouw Dees-Kion.

Verder werken mee:
de twee radioartisten Henny Fontaine en
Adri Kaar: Hij, Zij en een gitaar.

Aanvang 8 uur Entree 40 cent, belasting inbegr.

SCHOOKMAAKTIJD IS IN HET LAND,
RUIM UW ROMMEL AAN DE KANT!
ZIT U MET DIE BOEL IN NOOD,
BEL DE FIRMA AKERSLOOT!

Wij geven DE HOOGSTE WAARDE
voor alles wat U kwijt wilt zijn!

O. a.: Lompen ................ 30 et p. kg.
Carton ..................... 3 et. p. kg.
Tijdschriften en couranten . . . . 4 et. p. kg.

Lood, geel koper en alle andere oude metalen,
baden, geysers enz. en:, legen beursprijzen.

'BELT u K'QMEN DIRECT!

A. AKERSLOOT
SCHELPENPLEIN 7
Pakhuis de gehele dag geopend!

-r m cri 1 1 r» i r?TELEVISIE
J PHILIPS

RADIO N
RSUNFDIC

' SABA

( PHILIPS
1 GRUNDIG

Band
Recorder^

Voor goede voorlichting naar het vertrouwde adres:

Technisch Bureau
FEENSTRA

HALTESTRAAT 57 - TELEF. 2065

Beter Vlees, fijnere Vleeswaren!
En l iefst . . . . lage prijzen!

Het is makkelijk gezegd. Maar zonder gedegen vakkennis en
wetenschappelijk koopmanschap niet mogelijk. Mogen we even
arrogant zijn? V/ij zijn experts op 't gebied van moderne in- en
verkoopmethoden. Wij houden ons aan KWALITEIT! Duizen-
den enthousiaste klanten zijn onze getuigen.

Een voorbeeld van onze voordelige aanbiedingen:
PRACHT KALFSLAPPEN ƒ1,48 500 gr.
Heerlijke DOCRR. VARK.LAPPEN ƒ1.38 500 gr.
Onze bekende DOORR. R. LAPPEN ƒ1.78 500 gr.
LAMSVLEES v.a ƒ 1,48 500 gr.

150 gr. Kinnebaksham .. 39 et.
150 gr. Ontbijtspek 57 et.
150 gr. Gebraden fric. ..80 et.
200 gr. Saks 59 et.
200 gr. Perk 49 et.
200 gr. Boterharnworst 59 et.
200 gr. Gek. Rookworst 59 et.
200 gr. gebr. Gehakt .. 59 et.

Al onze vleeswaren staan
onder vrijwillige controle
op kwaliteit en hygiëne,
van de laboratoria van het
proefstation v.d. slagerij.

WEEKEND RECLAME:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Bcterhamworst \

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haitestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

) C Q
\ O 53

Complete Baby-uitzet
12 Oogjes luiers a 98 et . .ƒ11.76
12 Tetra luiers a 98 et ƒ11.76
6 Flanellen luiers a ƒ1.59 ƒ 9.54
6 Interlockhemdjes'aTOcy 4.20
6 Baby truitjes a ƒ1.20 .. ƒ 7.20
6 Onderleggers a 98 et .. ƒ 5.88
6 Navelbandjes a 45 et..ƒ 2.70
4 gebord. lakens en sloopjes

(garnituur a ƒ4.15) ƒ16.60
6 Bavetjes a 49 et ƒ 2.94
6 Babyhanddoekjes a 68cV 4.08
l Molton deken a ƒ3.58..ƒ 3.58
l Plastickbroekje a 85 et ƒ 0.85

Tezamen slechts f81,09
Grote sortering Pakjes, Jurkjes,
Schortjes — Pracht sortering
WOL voor Uw baby.

DE WOLBAAL
HALTESTRAAT 12 - TEL. 2099.

Ziet onze etalage!

Concert mannenkoor-
muziekkapel

Maandagavond concerteerden in
theater Mcnopole de Zandvoortse
muziekkapel en het Zandvoorts
mannenkoor in een gecombineerde
uitvoering.

Fraaie lesultaten werden geboekt
met het Jagerskoor uit ..Der Frei-
schütz'' van C. M. von Weber en
het soldatenkoor uit Faust, al werd
in eerstgenoemd werk door het
orkest door het blazen van een fou-
lief accoord een lelijke blunder ge-
maakt. Het Soldatenkoor werd met
véél elan en stralend van toon uit-
gevoerd. in het Jagerskoor hield
directeur J. M. Wildschut het koor
wat al te veel op de achtergrond.
Ook het Pelgrimskoor uit Tann-
haüsei kreeg onder zijn leiding een
fraaie verklanking en het orkest
speelde warm van toon op inge-
togen wijze, waardoor de zang goed
tot haar recht kwam.

Voor ..Nachtgesang im Walde"
van Franz Schubert, had directeur
Wildschut een begeleidmgs-arran-
gement geschreven voor een hoorn-
kwartet. Het was een eerste uitvoe-
ring, die als combinatie, mede door
de knap bewerkte muziek uitste-
kend voldeed. Jammer was het, dat
het koper-kwartet vóór de zangers
was opgesteld, waardoor dit te veel
domineerde. Bij volgende uitvoerin-
gen verdient het o.i. aanbeveling,
een andere opstelling voor de be-
Eeleiding te kiezen, waardoor stel-
lig een mooier geheel zal verkregen
worden.

Het orkest liet zich voorts horen
in een vlot gespeelde ..Kalief van
Bagdad-ouverture", die echter niet
viij bleef van enkele slordigheden
in 't samenspel, waarna in de grote
concertwals ..Tesoro Mio" van Bc-
cucci, naast mooi samenspel in
menig gedeelte in de overgangen
ten onvoldoende studie moest wor-
den geconstateerd. Na de „Na-
bucco-ouverture" van Verdi, die wij
wel eens méér afgewerkt door de
Itupel hoorden spelen, werd het
hoogtepunt bereikt in ..Gemma di
Vorgi" van DonizetH.

Nlij'nhardt Kiespijnpoeders. Doos 5O d.
Mijr.hardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.

Het mannenkoor zong voor de
eeiste maal onder zijn nieuwe
directeur, de heer B. J. Beijleveldt.
.,Zum Sanctus'' van Franz Schu-
bert werd vóór de pauze een bij-
zonder goed uitgevoerd werk. Dit
kan niet gezegd worden van het
daarop volgende ..Veni Creator"
van Diepenbrock, waarin menig on-
beheerst moment werd vastgesteld.
Na de pauze maakte het koor een
uitstekende beurt met het fraai
gezongen „De twaalf rovers" van
Chigaroff. Waarom echter tijdens
de prachtig gezongen bariton-solo
door de heer J. Th. Korthoff, de
solist werd opgesteld vlak vóór de
dirigent, zodat hij tegen deze aan-
zong, waardoor véél van het geluid
de zaal niet bereikte, is ons een
raadsel

De heer Beijleveldt deed zich als
«en bekwaam, jong dirigent ken-
nen. die de onontbeerlijke ervaring
van mannenkoor-dirigent nog zal
moeten verkrijgen, doch zijn muzi-
kaliteit bleek ten volle in de beide
koren: „Drinckliedt op de Pekel-
haringh" van Strategier", guitig van
opzet en het charmante .,Le Réveil
du Printemps" van Fr. Riga, dat
vooral in de aanvang veelbelovend
klonk, doch helaas in het midden-
gedeelte nog niet geheel rijp bleek
voor uitvoering. Ongetwijfeld be-
?it echter Zandvoorts mannenkoor
in deze nieuwe, enthousiaste direc-
teur een leider, die zijn zangers op
hoog muzikaal niveau zal weten te
brengen.

Voorzitter C. I. Versteege van het
mannenkoor heette in zijn openings-
wcord o.m. welkom afgevaardigden
van verschillende zusterverenigin-
fen; de gemeentesecretaris, de heer
W. M. B. Bosman en verschillende
raadsleden. Namens het Koninklijk
Nederlands zangersverbond liet hij
daal na een woord van protest horen
tegen het heffen van vermakelijk-
hüdsbelasting op uitvoeringen als
dpre. K.

Foto» en Filmartikelen Zeer ruime sortering in alle soorten
camera's. Sterk verlaagde prijzen.
Kodak 8 m m. opneem-comcra ./ 18C FOTO-KINO HAMBURG

U BELT voor:

TAXI
EXPEDITIE

VERHUIZINGEN
TOURINGCARTOCHTEN

tcch ook

P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

Telef. 256O
en

2214
(ZONDAG Ie Paasdag naar
KEUKENHOF. Vertrek 2 uur).

Knippatronen
De nieuwste collectie

van HERBILLON en STIL.

T. C. v. d. Schelde
In de Haltestraat nummero negen
Is sigarenhuis DROMMEL gelegen.
Dat is overbekend,

sik is daaraan gewend,
En men roemt dit adres allerwegen.

Sigarenmagazijn DROM M EL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

Weer 't Heertje door

CHEMISCH
REINIGEN
van Uw kleding bij:

T. C. van der Schelde

Puzzlerit m.c. Zandvoort

Wederom mocht de tweede, dit
jaar door de motorclub ,.Zandvoort"
uitgeschreven puzzlerit over 70 km.,
Zondagmiddag verreden, zich in een
grote belangstelling verheugen. Niet
minder dan 80 personen schreven
er voor in. waarvan 22 in auto's en
58 op motoren. Het was slechts te
betreuren, dat een der deelnemers
een ongeval overkwam, evenwel
zonder dat hiervoor óók maar de
minste schuld de commissie van
voorbereiding trof. De heer K. J.
Brink van de; motorclub „Haarlem"
kwam op de Boekenrodeweg in
Aerdenhout te vallen met zijn
motor, doordat een hond, die plot-
seling de rijweg overstak, door hem
werd aangereden. Mede, doordat de
motorrijder geen valhelm, droeg,
kreeg hij een ernstige hoofdwonde
en werd ter observatie naar het
Marinehcspitaal overgebracht, waar
zijn toestand later nogal bleek
mede te vallen. Zijn echtgenote, die
op de duo zat, kwam met de schrik
vrij. De hond werd zó ernstig ge-
wond, dat het dier ter plaatse door
een agent van politie moest worden
doodgeschoten.

De uitslagen waren als volgt:
1. H. Kokkelkoorn. m.c. Zandvoort,
met Austin, 19 str.p.; 2. J.L. Tack,
m.c. Voorburg, op Norton 600 cc.
51 str.; 3. L.A. Weber ,m.c. Zand-
voort, op Puch 125 cc. 54 str.p.;
4. R. Jansen, m.c. Haarlem, op
Matchless 350 cc. 61 str.p.; 5. J.
Jak, m.c. Zandvoort, met Renault,
76 str.p.; 6. J .Leeuwerke, Zand-
voort, 76 str.; 7. H. Oddens ,Zand-
vcort, 84 str.; 8. A.B. Stroykens,
Zandvoort, 89 str.; 9. A. Schefier,
Zandvoort, 94, str.; 10. H.J. Brock-
hoff, m.c. K.L.M., 108 str.; 11. O.
Moeke. Haarlem, 155 str.

In de hel van Dien Bien Phoe

Onder degenen, die Dien Bien
Phoe tegen de opstandelingen ver-
dedigen. behoort óók een oud inge-
zetene van Zandvoort. Het is de
heer J. M. Versteege, die reeds op
18-jarige leeftijd dienst nam in het
Fianse Vreemdeling_enlegioen en nu
in de rang van kapitein tot de ver-
dcdigers van Dien Bien Phoe be-
hoort.

In Fez, in Marokko, waar hij met
zijn Franse vrouw en beide kinde-
ren woont, was hij belast met de
opleiding der nieuwe recruten, tot-
dat hij naar Indo-China werd ge-
zcnden, waar hij thans reeds enkele
jaren actief aan de strijd tegen de
Vietminh deelneemt.

Zijn vader, de heer J. Versteege,
wonende in de Tramstraat, ontving
Zaterdag j.l. van zijn zoon een brief,
waarin hij o.m. mededeelde, dat
men vastbesloten was, tot het
uiterste te blijven stand houden.
„Onze grootste zorg is", schrijft hij,
„als krijgsgevangene in handen der
Chinezen te vallen. Alles zou hier
nog om uit te houden zijn, ware et-
niet die ondragelijke lijkenlucht".
De brief was gedateerd 15 April '54
en werd dus wel bijzonder vlug aan
het ouderlijk adres bezorgd.

ILast van .Zenuwen?
Mijnhardt 's Zenuwtabletten

helpen U er overheen.
aBBSBBM

Sportraad en
Zandvoort-estafette

Dinsdagavond kwamen in hotel
Keur bestuursleden van diverse
Zandvoortse sportverenigingen sa-
men, om besprekingen te voeren
over een eventueel op te richten
„Sportraad" in Zandvoort. waarin
vertegenwoordigers van alle Zand-
voortse sportverenigingen zullen
zitting hebben. Intussen heeft het
sportweekcomité de jaarlijkse Zand-
yoort-esta£ette voor voetballers dit
jaar vastgesteld op Zaterdag 10 Juli
a s. des avonds half acht.



Wie op zijn voordeel is gesteld: Naar d1 HaÜestraat met 'i huishoudgeld!

CAP f 5,45 per i, fles Slijterij BROKMEIER
f 2,8O per < 2 flesHet succes van de ZATOHAKU. Haltestraat 5O - Telefoon 2OO2

Kat. Heren PYAMA . . /"7,90
Kat. Dames PYAMA .. r'6.10
Kat. Dames Nachthemd 13.98
Satijnen B.H merk D W. ./1.90
BABY HEMDJES ƒ0.68
BABY PAKJE glansg. ƒ2.15
BABY TRUITJE ƒ1.55
BABY WOL. p. knot . . ƒ2.30
NAVELBANDJES . . . . ƒ0.39
KINDERSOKJES, vanaf ƒ0.58

Fa. NOTTEN

„De Kampioen"
HALTESTR. 59 - Zandvoort

Super Sensatie
Laat nu Uw schoenen REPAREREN met

Bestolite
HET bekende zoolmateriaal. ô x sterker dan leer

en goedkoper!
KINDERZOLEN v.a ƒ 1.95
DAMESZOLEN v.a ƒ 2.75
HERENZOLEIST v.a ƒ 3.50
Eenmaal geprobeerd, altijd gewild!

WIST U dat U op onze KORTINGSKAART
10°/o van het totaalbedrag van Uw

KOUSEN REPARATIE
IN CONTANTEN RETOUR ONTVANGT?

Nergens goedkoper slaagt U, alleen bij:

HALTESTRAAT 11

Woning! nrichtingsbedrijf

L. BALLEDUX& Zonen
DE SPECIAALZAAK
ter plaatse voor woning-
textiel, linoleum, bed-
den, tapijten, huis- en
slaapkamerameublem.
en kleine meubelen,
divanbedden, onder-
schuifbedden, kribben.

Wij verzorgen tevens
Uw BEHANGWERK.

Stofjeren van meubelen
GORDIJNWERK.

Overtrekken en bijvul-
len van matrassen, zo
nodig in l dag retour.

Vanaf heden: Alleenverkoop in Zandvoort van

BALASTORE
Het ideale doorzichtige zongordijn.

Vraagt demonstratie.
ZIET DE ETALAGES.

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

Alles voor

Kantoor
School
en

Huis

Boek- en Kantoorboekhandel

F. van Herwijnen
Haitestraat 12 - Teief. 2686

Vulpenspecialist

ummer één in de Haltestraat, is

KORT's IJZERMAND
Exclusieve

Damesjumpers
Ascot jumpers ƒ4.90 Velour Sweaters v.a. ƒ8.50
Damesvesten v.a. ƒ14.90 Damespantal. v.a. ƒ13.95

MOOIE COLLECTIE BADPAKKEN.
Dames shorts, Dames sokjes, Espadrilles, bad-
tassen. Heren zwembroeken, Herenshorts, sokken
anklets. Wit linnen schoenen met hak voor
Dames en Heren. Quick sandalen, plastic san_-
dalen, ijzersterk. Tennisschoenen v.a. ƒ3.90,
gymnastiekschoenen in zwart, wit en blauw. v.a.
ƒ2.50. Hoge sportschoen met verende zool. v.a.
ƒ9.95. Extra aanbieding witte gymnastiek-
schoenen in de maten 44, 45, 46 en 47 voor
slechts ƒ2.25. Lange en korte spijkerbroeken,
weekend-shirts in groen en bordeau vr. jongens
v.a. ƒ3.85 ; voor Heren ƒ5.25. Weekend-shirts
met prima pasvorm, diverse kleuren ƒ 15.75.

Windjacks. broekriemen.
Tennisrackets met nylon v.a. ƒ11.95. Tennis-
shorts. tennishemden, tenrüssokken, persen,
hoesjes, ballen, racketfietsklemmen. Koffers in

*alle maten, actetassen. Rolschaatsen met
dubbele kogellagers.

REPARATIES IN E E N DAG GEREED !

Sporthuis

99
Haltestraat 35

9 9

Telef. 2131

Let nu eens
op onze prijzen!
CHOC. BLOEMEN, melk of puur. 100 gr. 55 et.
PINDAROTSJES, melk of puur .. 100 gr. 40 et.
GESORTEERDE BONEONS 100 gr. 38 et.
NCUGATBLAADJES 100 gr. 42 et.
BITTERKOEKJES 100 gr. 20 et.
NOUC ATTONGEN 150 gr. 25 et.
ZAANSE KOEKJES 150 gr. 25 et.
BIESJES 150 gr. 25 et.
7 soorten BISCUITS 250 gr. 35 et.
IJS MET CHOCOLADE 10 en 15 et. (Dubbeldik).

Depot

HALTESTRAAT 48.

AMERICAN
STOPPAGE
Uw kleding ONZICHTBAAR
gestopt, spoedig weer gereed.

T. C. v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7.

M. VAN SEGGELEN TELEF. 2735

PLASTIC TUINSLANG in diverse kleuren
rood - geel - groen per nieter 75 CENT

RUBBER TUINSLANGEN.
GRASMAAIMACHINES.

HARKEN - SCHOFFELS - TUINSPADEN

Grote sortering in: LIGSTOELEN
ZITSTOELEN - TUINPARASOLS

KOUSENREPARATIE
Niet de eerste de beste,
maar de eerste

EN HET BESTE !

T. C v.d. SCHELDE

m> . *"••• /~ v' ~~*- --' - * ^ A X 5Klooi
en degelijk ondergoed in elke prijsklasse.
De nieuwe collectie is er! Komt U even
kijken bij:

„De Veenendaalse"
HALTESTRAAT 55 - TELEF. 2839

EEN BRIL is een
precisie-instrument!

Daarom wordt elk glas nauw-
gezet door ons gecontroleerd
op fleikte en eventuele op-
tische fouten!

ERILLENSPEC1ALIST

LOOMAN
Haitestraat 58 - Telef. 2174
Erkend leverancier
voor alle ziekenfondsen.

P. SCHAAP
Kruidenierswaren
HALTESTRAAT 36

Commestibles
TELEF. 2215

Wy bieden aan: Prima BAKMEEL 25 et. 500 gr.
Klein blik Sardines, prima .... 45 et.
1 'i blik schijven ANANAS /1.50

1 liter blik DOPERWTEN zwaar gevuld 81 en
91 cent (en mooi van grootte).

2 stuks TOILETZEEP met beker .... 64 CENT

Voor de borrel:
Kaaskcekjes en bolletjes. Geperste kaaskoekjes.
Kaasstaafjes en zoute koekjes: busjes zoute
pinda's en gemengde noten. - Borrelworstjes.
knakworstjes. losse zoute pinda's 100 gr. 25 et.

Giote en kleine pakjes SUNMAID ROZIJNEN.
SINAASAPPELSAP, per blik 54 et.
l blik Demonte ZALM ƒ3.05. "j blik krab ƒ2,75.

Hollandse Peren inblik . . . . ./l,30.
„V R U C K O" 62% honing (vcor de boterham)
38°'o glucose met sinaasappelsmaak ƒ1.05 p. pot.
Nog steeds verkrijgbaar:

STEGEMAN's GELDERSE ROOKWORST

VOOR DE BABY:
Kindervoeding in blik.
(ook Amerikaanse),
Kmderbloem - Kinder-
gries. Kinderrijstebloem.
lomatensap.
LIGA Kinder biscuit.

VOOR DE a.s. MOEDER
MA-liovite p. pak 48 et.

ELK WEET,
waar Spoelder's huisje staat,

En kent de weg, die deruaait:- ga.n'

Spoelder's
Kappershuis
Voor dames en heren.

HALTESTRAAT H - TELEFOON 2462

GOEDE W3Jf*a
behoeft geen krans!

Daarom naa r :

Slagerij

Haltestraat 54
Telefoon 2451

Wegens het enorme succes met onze

speciale Heropenings-reclame
gaan wij door tot en met ZATERDAG l MEI,
met het CADEAU geven van een paai- prachtige
volledig geminderde

Ie KEUS NYLONKOUSEN
bij aankoop van minstens ƒ25.—.
Zoals reeds velen deze week gezien zullen
hebben, brengen wij dit voorjaar een ongeëve-
naarde collectie in Japonnen, Toppers. Blouses.
Rokken. Lingerie. Heren Overhemden. Dassen.
Anklets. enz., enz.

Dames JAPONNEN, vlot en modem . _ _ -
reeds vanaf l J.» O

Extra grote maten in vlotte modellen 14.5O

Fijne poplin DAMES BLOUSES met -70 =
moderne boord in diverse tinten f .WO

Zwitserse poplin DAMES ROKKEN 12.75
..Tweka" Jersey Dames Mantelpakken - ,-

voorradig tot en met maat 50 v.a. O O,

Extra openings-aanbieding:
Ie keus volledig geminderde Enkalon

DAMES KOUSEN

1.50
..Svran" ZAKDOEKEN in doosjes

in de nieuwste dessins, per doosje
van 3 stuks, vanaf

Niettegenstaande de veel grotere ruimte in
onze Etalages, hunnen wij U onmogelijk, alle
artikelen daarin tonen. Komt U daarom rustig
bi} ons binnen en vraagt naar de artikelen
die U interesseren. Het verplicht U tot niets !

Textiel- en Confectiemagazijn
61

Telef. 2087
„DE WAAG
Haltestraat 4O

Steeds exclusieve modellen.
Alléénverkoop van vooraanstaande fabrikaten.
GARANTIE op al onze artikelen.

EENS KLANT! BLIJFT KLANT!

& LOOS
Vis- en Conservenhandel

SPECIAAL ADRES voor
GEBAKKEN VIS en vers
GEPELDE GARNALEN.

Lerering van uitsluitend
Ie kwaliteit verse :eevis.

Haltestraat 16. Zandvoort
TELEFOON 2473

Meikinrichting „Kranenburg"
Ced. Raamgracht 25-29. Haarlem. Telef. 11181
Filialen • HAARLEM, Spekstraal G, Telej. 10091

ZANDVOORT, Haitestraat 50, Telef. 2287

L.S.
Na veel expenmenten en proefnemingen zijn
wii er in geslaagd een nieuw product op de
markt te brengen:

ICranenburg's

Wij hfcLLen ei naar gestreefd, deze Kojjiemelk
/-c danig samen te stellen, dat de kwaliteit van
du product iedere vergelijking met die van
Endere merken glansrijk kan doorstaan, terwijl
1.ovendien de prijs zo laag mogelijk gehouden is.
KRANENBURG's KOFFIEMELK heeft 10" o vet,
munt uit door haar absoluut zuivere en rornige
kmaak en doc-t U werkelijk genieten van Uw
kopje koifie.
W ij hebben do eer U ons nieuwe product aan Ie
bieden tegen de volgende lage prijzen:

per halve Literfles 62 et.
per 0,2 Literfles 32 et.

Wie goede koffie schenkt, gebruikt
KRANENBURG's KOFFIEMELK.

De:e coupon s.v.p. uitknippen:
Deze coupon geeft, ten einde U in
m de gelegenheid te stellen zelf
teprobeien en te keuren, recht op

een halve liter
Kranenburg's Koffiemelk

tegen de sterk gcreduceer-
de prijs van

slechts 50 CENT
te verkrijgen in één onzer bovenvermelde winkels.

GELDIG TOT 30 MEI 1954.



GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TEL.. 2323. Ziet onze etalage!

De enigst erkende bromfietshandel in Zandvoort!
Thans agentschappen U N I O N met J.L.O, motor en BANGER
bromfietsen. Snel, solide, sierlijk, sterk!
Agentschap Ralleigh en Union rijwielen. Ziet onze etalage!

Dames-

Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'da.m
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactement,
Zonder machine en zon-
der electra, ook mcxjel-
len 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Perma-
nent, compleet ƒ6, — .

Van lappenwinkel tot grootbedrijf
Zaterdag l Mei a.s. zal het

100 jaar geleden zijn, dat Ja-
cobus Thijmen Kort een ma-
nufacturenwinkeltje opende
in de Lange Veerstraat te
Haarlem. Weinig zal de heer
Kort er toen aan gedacht
hebben, dat een eeuw later
een filiaal van zijn zaak in
Zandvoort gevestigd zou zijn,
want Zandvoort was toen een
nog vrijwel onbekend vissers-
plaatsje. Toch is dat zo ge-
gaan, want het winkeltje in
de Lange Veerstraat werd in
de loop der jaren uitgebreid
tot de grote zaak van nu en
in de Grote Houtstraat kwam
een tweede zaak in 1930, eerst
op no. 50, later sinds 1934 in
de percelen 83 tot 87. Het
manufacturenbedrijf bloeide
snel op, afdelingen bedden en
woningtextiel kwamen erbij
men opende een filiaal in
Heemstede in 1933 in de
Raadhuisstraat, in 1945 op de
Grote Krocht 30-34 te Zand-
voort en thans treft men
voorbereidingen, om aan de
Cennemerlaan in IJmuiden
een nieuw filiaal te stichten.
Het is wel bijzonder interes-
sant, de enorme ontwikkeling
van dit bedrijf te vermelden,
dat haar firmanaam in de
loop der jaren behield en thans met
een slaf personeel van ongeveer 90
personen werkt.

Ook in Zandvoort bloeide het
filiaalbedrijf op tot één der meest
bekende manufacturenbedrijven in
de badplaats. Dat is zeker voor het
grootste deel te danken aan de lei-
ding, die er werd geplaatst, n.l.
Mevrouw Vos als bedrijfs-cheffin,
die, getraind door haar ervaring in
de andere zaken, hiervoor werd uit-
verkoren.

Van harte wensen wij de fa. Kort,
met wie ook wij zulke prettige rela-
ties mogen onderhouden, geluk met
dit zeldzame jubileum. Moge óók in
de komende jaren eenzelfde ver-
heugende vooruitgang in het be-
drijf blijven heersen als dat in de
afgelopen eeuw het geval is geweest
en moge het Mevrouw Vos gegeven
zijn, nog tal van. jaren dit filiaal-
bedrijf onder haar energieke leiding
tot steeds groter hoogte op te voeren.

JANSEN EN PIETERSE
P. Zeg Jansen, ik heb je wat te

vertellen!
J. Man val me niet lastig. Ik heb

heus geen tijd, ik moet nog héél
veel voorbereiden voor de kinder-
optocht van de Haltestraatvereni-
ging Vrijdagmiddag om 3 uur.

P. Ja, ik ga óók vast kijken. Zeg,
zou Hamers uit de Kostverloren-
straat no. 34 er nog aan meedoen?

J. Dat is voor jou een vraag en
voor mij een weet. Maar dit zeg ik
je: Hamers zal daar heus wel weer
de spijker op z'n kop slaan! (Adv.)

Admiuistr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortsolaan 117 - Zandvoort

Telsf. 2236

wegens vertrek
op WOENSDAG 12 MEI.

Goederen voor deze veiling
kunt U dagelijks opgeven!

P. Waterdrinker & Zn.
TELEF. 2164

Geb. ƒ7,90.

Voorhanden in:

Boekhandel V. J. van Petegem
KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793.

Deze week als extra reclame:
(alleen. Zaterdag):

25O gr. Brussels Banket
75 et.

Een ander koekje!

Bakkerij Van Staveren
ZEESTR. 48 TELEF. 2684

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandal

A O/"M Prinsessewwg 15
• DV</I_ Tulef. 2O66

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Groot en klein vinden
VANDERWERFF's

brood FIJN I

1854 1OO jaren

KORT
1OO jaren textiel

1954

ZATERDAG l MEI is het honderd jaar geleden dat onze zaak aan de Lange Veerstraat, Haarlem,
werd opgericht. Sindsdien is ze uitgegroeid tot een der grootste SPECIAALZAKEN op ons gebied.
Van drie generaties genoten wij het vertrouwen en wij verzekeren U dat wij in de toekomst voort
zullen bouwen op de beproefde grondslagen: PRIMA KWALITEITEN, scherpe prijzen en veel-

zijdige service.

MAANDAG 3 MEI a.s. beginnen wij met de verkoop van vele

JUBILEUM AANBIEDINGEN
waarvan U hieronder slechts een greep uit de uitgebreide collectie genoemd vindt

TRICOT DAMES-
ONDERGOED

LAKENS EN
SLOPEN

DROOG-
DOEKEN

GORDIJN-
STOFFEN

Kat. Ds. CAMISOLES
fant. weefsel
prima kwaliteit
m. bustevorm
bijp. Slips
bijp. DIRECTOIRS

1.75
1.95
1.65
1.85

Prima graslinnen
LAKENS m. brede zoom

150 X 235
Dezelfde LAKENS in
grote 2 pers. maat
180 cm. breed
bijp. SLOPEN

5.75

6.95
1.65

Prima kat. THEE-
DOEKEN, grote maat

Prachtige halflinnen
THEEDOEKEN
grote maat

Gemerceriseerde kat.
Ds. CAMISOLES
in fant. weefsel
Dezelfde Camisoles
m. bustevorm
bijp. DIRECTOIRES

2.35

2.65
1.95

Bijzonder mooie
Ds. CAMISOLES
Dezelfde CAMISOLES
m. bustevorm
bijp. SLIPS

2.85

2.95
2.75

Prima grasl. LAKENS
met 2 x cordon-versie-
ring, 150x235
Dezelfde LAKENS
in grote 2 pers. maat
180 cm. breed
bijp. SLOPEN
ook m. 2 x cordon ....

6.5O

7.95

2.35

Jacquard BADHAND-
DOEKEN
zeer mooie kwaliteit ..

Zware Jacquard
BADHANDDOEKEN
in mooie tinten

Dezelfde Badhanddoe-
ken met washandje
verpakt

O.95

1.30

1.95

2.95

3.40

Moderne „Weef" _ _
stoffen, 120 cm. breed 2.7 U
Prima Gordijn damas-
ten in mooie pasteltin-
ten 120 cm. breed 4.50 3.95

DAMES
NYLONS

Zeer mooie NYLONS
geheel geminderd, vol-
strekt Ie keus, 30 den.
Prachtige KRISTAL
NYLONS, strikt Ie k.
fijne tinten

Zware graslinnen
LAKENS, m. brede
zoom, 150 x 240
180 x 240, grote 2 pers.
bijp. SLOPEN
Dezelfde kwaliteit
LAKENS m. 2x cordon
Grote maat
2 pers. 180 x 240
bijp. slopen 2 x cordon

7.25
8.65
2.25

7.95

9.75
2.85

ONTBIJT-
LAKENS

3.75 Zware graslinnen
LAKENS m. fraai
borduurdessin

DAMES
LINGERIE

Prima charmeuse
Ds. ONDERJURKEN
m. fraaie kantgarn.
ook aan de onderkant
Pracht nylon Dames
ONDERJURKEN met
strook en kantgarn. 9.25
Katoenen Dames
NACHTHEMDEN, pr.
kwaliteit, met kraagje
Katoenen Ds. PYAMA's
vlotte modellen
moderne kleuren

9.95 - 9.45

Geborduurde LAKENS
zware kwt. graslinnen
grote 2 pers. maat
180 cm. breed
De bijp. gebord. Slopen

8.45

9.95
2.95

Bijzonder mooie
ONTBIJTLAKENS ..
m. geheel nieuw dessin

ONTBIJTLAKENS, op
zeer aparte wijze be- _ Ati
drukt m. fraaie dessins * .**O

Dezelfde Ontbijtlakens
met 6 vingerdoekjes
per verpakt garn.

FRANSE DAMASTEN
in zeer fijne beige tint
gebloemd, 120 cm. br.

5.45

3 pasteltïnten, zeer fijn
beige - groen - fraise
130 cm. breed

7.50

Geborduurde Franse
Damast norm-prijs 15.75

thans
9.25

11.95

Frjne popelin Heren __
OVERHEMDEN 8.95
m. vaste boord en dubb. borst

8.75

6.75

6.95

Speciale aanbiedingen
DAMAST TAFELLAKENS

en BADHANDDOEKEN

Exclusieve aanbieding norm.
Gordijn CRETONNES prijs
Indanthren 6,75, nu

3.90

Etamine en Marquisette
voor glasgordijnen __

110 - 98 0.88
Marquisette m. strookje 1.25
MARQUISETTE H -SE
m. aangez. picot 1.35
MARQUISETTE
m. entredeu en strookje 1 •/5

MEUBELSTOFFEN
in gobelin, iets speciaals 7.95

Epingles 17.75 - 11.75 8.25

Natuurlijk tracteert de Honderdjarige
en wel op zéér aantrekkelijke wijze!

Gedurende de maand Mei ontvangt U bij iedere aankoop WAARDEBONNEN volgens onderstaande tabel.
Met deze bonnen kunt U aankopen doen niet alleen in onze zaken, maar ook bij firma's handelende in
ROOKARTIKELEN - KOEK EN BANKET - PORCELEIN - SCHOENEN en SPEELGOEDZAKEN.

Bij aankoop van:
ƒ 5,00 tot ƒ 10,00 ontvangt U een waardebon van 50 et.
ƒ 10,00 tot ƒ 25,00 ontvangt U een waardebon van ƒ 1,00
ƒ 25,00 tot ƒ 50,00 ontvangt U een waardebon van ƒ 2,50
ƒ 50,00 tot ƒ 75,00 ontvangt U een waardebon van ƒ 5,00
ƒ 75,00 tot ƒ100,00 ontvangt U een waardebon van ƒ 7,50
ƒ100,00 tot ƒ150,00 ontvangt U een waardebon vanAO.OO
ƒ150,00 tot ƒ200,00 ontvangt U een waardebon van^'15,00
ƒ200,00 tol ƒ275,00 ontvangt U een waardebon vanƒ20,00
ƒ275,00 tot ƒ350,00 ontvangt U een waardebon van}"27,50
ƒ350,00 tot ƒ500,00 ontvangt U een waardebon vanƒ 35,00
Boven ƒ500,00 ontvangt U een waardebon van ƒ 50,00

Deze bonnen worden dus uit-
gegeven in de maand Mei en
blijven geldig tot 3O Juni 1d54.

U kunt dus de gehele maand sparen.
Een lijst van deelnemende winkeliers

hangt in onze etalage.

In verband met dit jubileum Zaterdag 1 Mei de gehele dag gesloten

HAARLEM

J.Th. KORT
ZANDVOORT

Telefoon 2666.

en binnenkort ook in IJmuiden.

HEEMSTEDE



Van zandweg tot winkelstraat
Das Alte stürzt, es andern sich die Zeilen
Und neues Leben blüht auf den Ruïnen...

Zo zong eens de grote Duitse
dichter Schiller en zo ooit dit woord
•ergens van toepassing is geweest,
dan is het zeker op Zandvoort, de
badplaats die uit de oude, stille
vissersplaats voortkwam, die werd
opgebouwd, weer afgebroken en
thans opnieuw verrijst. Het is een
woord, zeker óók van toepassing op
Zandvoorts grootste winkelstraat,
de Haltestraat, die zich van rulle,
ruige zandweg, vol diepe karre-
sporen, in nauwelijks een kwart
eeuw ontwikkelde tot een winkel-
straat, die — evenals de Kalver-
straat in Amsterdam, bekend is
door het gehele land.

Wat was de oorzaak, dat deze
snelle ontwikkeling tot stand kwam?
Ongetwijfeld is dat geweest de
opening van de spoorlijn Haarlem-
Zandvoorl in 1881. Daarmede werd
de eerste stoot gegeven aan de
grote verandering, die de Halte-
straat in de daarop volgende jaren
onderging. Doch niet deze spoorlijn
alleen was daarvan de aanleiding.
Immers, het duurde daarna nog tot
1890 eer de Haltestraat, tot dat jaar
nog een naamloos zandpad, de naam
ontving, die thans nog geldt!

Het station Zandvoort immers
kwam te liggen op de plaats waar
nu nog het goederenstation is ge-
legen, n.l. bij het vuillaadstation
aan de Van Speykstraat. Omdat
daar echter weinig mensen woon-
den, en men in weer en wind des
winters naar dit station moest
lopen, besloot ons gemeentebestuur,
aan de Spoorwegen te verzoeken,
een tussenstation in het leven te
roepen, dichter bij het dorpscen-
trum gelegen en men koos daarvoor
de plaats, waar deze landweg (thans
Haltestraat), de spoorweg kruiste,
ongeveer ter hoogte van de overweg
aan de Verlengde Haltestraat. Dat
eenvoudige, houten gebouw, dat
eerst in 1890 werd geopend, was
oorzaak, dat de rulle, ruwe zand-
weg kort daarna Haltestraat werd
genoemd, doch de vestiging van dit
tussenstation heeft vele voeten in
de aarde gehad. We hebben daar-
over de notulen van oude raads-
vergaderingen eens opgeslagen -en
ontdekten na een lange speurtocht
door deze oude geschriften uit het
Zandvoortse archief, dat dit ge-
bouwtje geen eigendom was van de
spoorwegen, doch van de gemeente
Zandvoort.

In de raadsvergadering van 17
December 1889 immers, zo lezen we,
besluit de raad een crediet van
ƒ9000,— beschikbaar te stellen voor
de bouw van een tussenstation
„Halte dorp Zandvoort", daar de
Hollandse Ijzeren Spoorwegmaat-
schappij hier niets voor voelde en
slechts een soort „abri" wilde
plaatsen, d.i. een wachtgelegenheid
zonder meer. De voorzitter van de
raad argumenteerde het voorstel
van B. en W. als volgt: „De ge-
meente moet nu tonen, dat zij geld
over heeft voor een zaak, waar-
mede de welvaart van het dorp
staat of valt".' Hieruit blijkt dus
wel, dat men de zaak zéér hoog op-
nam. Op 3 Februari 1890 echter
werd in de raad bekend gemaakt,
dat Gedeputeerde Staten bezwaar
hadden tegen dit voorstel, doch de
gemeente berichtte, dat men deze

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken van Zaterdag-
middag 12 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Dr. J. v.d. MEER,
Julianaweg la, Tel. 2499.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

Zondag a.s. Zr. J. B. Hogenbosch,
Wilhelminaweg 19, Tel. 2306.

zaak wilde doorzetten, omdat die
van het hoogste belang was voor
het dorp en toen opnieuw bleek,
dat men van de spoorwegen geen
medewerking kreeg, stemde G.S.
tenslotte toe. Op 26 Maart 1890,
toen het gebouwtje zo goed als ge-
reed was, diende de raad bij de
minister van Waterstaat, handel en
nijverheid een verzoek, in alle
treinen aan de halte „dorp Zand-
voort" te laten stoppen, daar de
spoorwegdirectie hiertoe niet be-
reid bleek.

Op 3 Mei 1890 besloot de raad,
iemand te benoemen tot portier
tegen een salaris van twee gulden
per week en het zaakje blijkt ken-
nelijk te hebben gefloreerd, omdat
op 28 Juli 1890 een voorstel van
B. en W. werd aangenomen om
tegen 50% van de netto winst het
tussenstation in exploitatie te geven
aan ene heer J. Knopf.

De spoorwegen schenen echter in
dit tussenstation geen heil te zien,
want op 18 October 1890 stelden
B. en W. de raadsleden voor, aan
de minister van waterstaat een
brief te schrijven, die als volgt aan-
ving: „Met diepe droefheid en ver-
slagenheid heeft de raad der ge-
meente Zandvoort kennis genomen
van de nieuwe regeling voor de
winterdienst der Hollandsche IJze-
ren spoorwegmaatschappij, wat be-
treft de lijn Haarlem-Zandvoort".
Men wijst er in dit uitvoerig
schrijven dan op, dat de belangen
der gemeente geen gewicht in de
schaal blijken te leggen bij de
directie der spoorwegen en memo-
reert, dat, omdat er bij het eind-
station slechts 5 gezinnen wonen,
hier van een nodeloos plagen der
bevolking sprake is.

Een langdurig debat ontstond
over het al of niet verzenden van
deze brief. Tenslotte besloot men,
het schrijven niet te verzenden,
doch eerst nog eens met de directie
van de spoorwegen te gaan praten.
Hiervoor werd een commissie uit
de raadsleden benoemd, bestaande
uit de heren Kaufmann, v.d. Werff
en Driehuizen. Dit contact met de
spoorwegdirectie schijnt inderdaad
tot resultaten te hebben geleid,
want nadien wordt in de raads-
notulen over dit „gemeente-station
Zandvoort" zoals het steeds wordt
genoemd, niet meer gerept.

Ons gemeentebestuur bleek juist
te hebben gezien, want de vestiging
van dit tussenstation \verd inder-
daad oorzaak, dat een zandweg tot
winkelstraat werd. Want het Zand-
voort uit die dagen, -was héél wat
anders, dan het Zandvoort van nu.

Kerkstraat en Kerkplein vormden
de dorpskern. Ten Noorden van de
Kerkstraat was de zgn. „Noord-
buurt", ten Zuiden de „Zuidbuurt".
Grote en Kleine Krocht hadden
geen huizen, doch bestonden uit
weilanden, de zgn. „krochten",
waar veldbloemen bloeiden en
koeien graasden, aan de Haltestraat
stond hier en, daar een huis en ver-
schcidene hooibergen. De foto uit
1895 geeft daar een beeld van.

Zeestraat en Kostverlorenstraat
waren onbebouwd. In 1881 stonden
in de Haltestraat woningen tot aan
het tegenwoordige café Bluijs.

In 1899 bracht de tramverbinding
nieuwe mogelijkheden voor de Hal-
lestraat, waarin in 1900 het post-
kantoor en in 1913 het raadhuis
werd gebouwd.

Wij hopen verschillende bijzon-
dcrheden over Zandvoort's voor-
naamste winkelstraat in volgende
Haltestraat-nummers, •waarvan het
eerstvolgende verschijnt op Vrijdag
28 Mei a.s. nader te bezien. Er valt
uit de historie van onze Zand-
vaortse Kalverstraat zeker nog véél
interessants te vertellen.

Van zandweg werd de Haltestraat
in een tijdsbestek van nauwelijks
driekwart eeuw Zandvoorts toon-
aangevende winkelstraat. Het was
de Haltestraatvereniging die ruim
5 jaar geleden de eerste winkeliers-

Op veelvuldig verzoek plaatsen wij nogmaals een der oudste foto's,
ooit in Zandvoort gemaakt. - De Haltestraat in 1895, gezien vanuit
de Zeestraat. Voor de meesten onzer waarschijnlijk een puzzle. Ook

- zelfs voor vele oude Zandvoorters.

vereniging ging vormen, een sei-
zcenverlichting aanbracht en dit
jaar haar acties op véél groter
schaal gaat opzetten, om daardoor
deze winkelstraat in het centrum
van aller belangstelling te plaatsen.

Dat Zandvoorts Nieuwsblad daar-
aan kan en mag medewerken, ver-
heugt ons oprecht. De activiteit van
onze, winkelstand, die de zware
concurrentie van het achterland met
alle mogelijke middelen te lijf gaat,
om daardoor aan te tonen, dat men
deze met succes kan weerstaan,
verdient ongetwijfeld ons aller steun
en waardering. De Haltestraat zal
dit jaar véél van zich doen horen,
kcsten noch moeite worden daar-
voor gespaard. Moge het succes niet
uitblijven! K.

Een nieuwe lente . . .
een nieuwe zaak!

Ja, zo gaat het maar al te dikwijls
in ons Zandvoort, ingesteld op de
seizoenen. Wanneer het zomersei-
zoen nadert, steekt onze winkel-
stand zich in een nieuw pakje. Dan
worden plannen beraamd in de
voorafgaande wintermaanden, .om
in het komende seizoen weer eens
in een extra nieuw pakje te ver-
schijnen. Zo ging het óók met de hr.
S. I. Dikker, eigenaar van textiel-
en confectiemagazijn „de Waag", die
?ijn zaak in de Haltestraat no. 40
bij de komst van een nieuwe lente
in een nieuw pakje stak. En wat
voor 'n pakje! Niet maar zo'n dood-
gewoon goedkoop confectiepakje.
maar een prachtig passend maat-
costuum, een pak van standing. De
heer Dikker heeft bewezen, te ver-
staan, wat Zandvoort nodig heeft,
n.l. een zaak met een apart cachet,
doch tevens een bedrijf, waar elk
zich op z'n gemak gevoelt.

Het aannemersbedrijf van de fa.
C. Slegers heeft hier een prachtig
staaltje van verbouwingskunst uit-
gevoerd, andere Zandv. zaken hiel-
pen hem daarbij. Wij noemen het
radio-electrotechnisch bedrijf van
de fa. J. K. Feenstra, dat een unieke
verlichting aanbracht en 't woning-
inrichtingsbedrijf van L. Balledux
& Zonen, dat gezwoegd heeft om in
enkele dagen vóór de opening de
aankleding van het geheel te ver-
zorgen. Met de hem eigene sponta-
niteit heeft de heer Dikker de offi-
ciële opening op feestelijke wijze
verzorgd en de schat van bloemen
en cadeaux, die hij daarbij ontving,
getuigden van zijn populariteit.

Van harte wensen wij hem en zijn
echtgenote, die beiden zich met hart
en ziel aan hun zaak wijden, in, de
toekomst alle succes toe, dat wij
hen zo volgaarne gunnen.

HOOGWATER
H.W. L..W. H.W. L.W. Strand

Mei berijdbaar
2 2.41 9.30 15.07 22.00 6.30-13.00
3 3.29 10.30 15.52 23.00 7.30-14.00
4 4.11 11.00 16.38 23.30 8.00-14.30
5 4.58 12.00 17.26 -.30 9.00-15.30
6 5.46 12.30 18.15 1.00 9.30-16.00
7 6.36 13.30 19.07 2.00 10.30-17.00
8 7.30 14.30 20.01 3.00 11.30-18.00
Samengesteld door P.v.d.MiyeKCzn.

Deze week RECLAME

250 gram Allerhande
voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk Brugstr.

TELEF. 2153

Contact-avond U.L.O. school
De oudercommissie der Wim Ger-
tenbachschool voor U. L. O. hield
Vrijdagavond in gebouw „Zomer-
lust" de jaarlijkse contactavond met
leerlingen, ouders en leraren, welke
vrij druk bezocht was. De voorzitter
van de oudercommissie, de heer C.
Kuyper, heette de aanwezigen wel-
kcm, in 't bijzonder burgemeester
Mr. H. M. van Fenema met echt-
genote en deelde vervolgens mede,
dat het jaarlijks uitstapje met de
leerlingen ditmaal ongeveer half
Juli, naar Valkenburg zal voeren.

De avond werd verder gevuld met
muziek, zang, dans en een toneel-
stukje, waardoor een gezellige
stemming heerste. Véél vrolijkheid
werd veroorzaakt, toen de heer A.J.
van der Waals, het hoofd der school,
aan de burgemeester een goed ge-
lijkend, door één der leerlingen ge-
tekend portret van de burgemees-
Ier, aan deze met een geestige toe-
spraak overhandigde. Onder groot
enthousiasme deelde vervolgens de
heer Van der Waals mede, dat hij
van de Nederl. Vereniging voor
M.U.L.O.-onderwijs bericht had
ontvangen, dat de leerlinge uit de
4de klasse Trijntje Koper, in de
door deze vereniging uitgeschreven
landelijke opstellen-wedstrijd over
het dichten van de dijk bij Ouder-
kerk, de derde prijs had gewonnen.
Onder een spontaan applaus over-
handigde de heer Van der Waals de
gelukkige prijswinnares een door de
vereniging beschikbaar gestelde
postchèque van vijftien gulden.

Véél verrassing wekte de toe-
spvaak van Zandvoorts burgemees-
Ler, die de leerlingen mededeelde,
dat de plannen voor de nieuwe
U.L.O. school in het Kostverloren-
park thans geheel gereed waren.
Als alles gaat, zoals men zich voor-
stelt, zal in het begin van het
komende najaar de aanbesteding
plaats hebben. Het ligt in de be-
doeling, begin 1955 met de bouw
van de nieuwe school aan te vangen,
waarmede ruim een half jaar ge-
moeid zal zijn. Als zich geen moei-
lijkheden voordoen, zal de nieuwe
school aan het begin van de nieuwe
cursus in 1955 in gebruik kunnen
worden genomen. Enkele andere
toekomstplannen, o.a. de vervanging
van tram door bus en enkele uit-
brcidingsplannen werden hierna
door de burgemeester voor de leer-
lingen op heldere wijze uiteengezet,
waarvoor men zich buitengewoon
bleek te interesseren. Een gezellig
bal op de tonen van een door een
oud-leerling, de heer T. de Haas
geleid dansorkestje, bracht daarna
het einde van een leerzame en zeer
geslaagde contact-avond.



Zomer en winter geopend! Sfeer - Gezelligheid

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

BEKENDMAKING
De Directeur van publieke werken
te Zandvcort maakt bekend, dat op
Vrijdag 30 April (Koninginnedag),
geen huisvuil zal worden opgehaald.

Dankbetuiging
Het is mij een behoefte, langs deze
weg de zééc velen in Zandvoort
hartelijk dank te zeggen voor de
getoonde- belangstelling, ondervon-
den bij de herdenking van mijn
30-jarig jubileum als eigenaar van

DE ZWARTE'S
CLUBMEUBELFABRIEKEN

te Amsterdam.
Het medeleven door U betoond is
door mijn echtgenote en mij op zéér
hoge prijs gesteld.

S. M. DE ZWARTE.
Zandvoort, 29 April 1954.
Bredercdestraat 110.

Dankbetuiging
Hiermede betuigen wij onze welge-
meende en hartelijke dank, voor de
overstelpende bewijzen van belang-
stelling, die wij hebben mogen
ondervinden van onze clientèle,
vrienden, bekenden, collega's en
leveranciers bij de heropening van
onze zaak.

I. S. DIKKER en echtgenote.
Textiel- en Confectie-
magazijn „DE WAAG".

BLOUSES
ROKJES
MANTELPAKJES
JUMPERS
VESTEN
Blevle en Tweka Jersey
NYLON KOUSEN

Koopt in 'n modern levens-
middelenbedrrjf. De grootste
KEUZE en SERVICE.

Onze VLEESWAREN
zijn alom bekend!

KOPER's
Comestiblesbedrijf
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels. - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

BURGERLIJKE STAND
23—29 April 1954.

Geboren: Martinus Adiiaan, zoon
van J. F. Brokman en E. Eerligh ;
Krijntje Adriana, dochter van A. de
Hullu en. A. L. E. Krijn; Maike,
dochter van B. Wit en M. Brands-
ma; Gustaaf Victor, zoon van E.
H. G. van Steenvelt en E. Bochem;
Jacob Christiaan. zoon van J. M.
Frederiks en A. P. Sietsema; Eve-
line Jenny Frangoise, dochter van
R. E. Schipper en E. J. Hopp.

Ondertrouwd: P. A. H. van der
Harst en D. Joustra.

Getrouwd:
J. van Loon en F. S. M. van Nie.

Overleden: G. J. Veldkamp, oud
75 jaar. wedn. van C. J. Roode; H.
F. Aufenacker, oud 81 jaar. wedn.
H. L. Rammelkamp.

Voor SPOEDREPARATIES
het adres

Jac. TROOST
horlogemaker

Brederodestraat 11 - Telef. 2774

Volleybal-tournooi O.S.S.
Het volleybal-tournooi, waarmede
het zomer sport - programma
de gouden jubileumviering van de
gymnastiekvereniging „O.S.S." zal
worden ingezet, geniet een zeer
grote belangstelling. Niet minder
dan 55 ploegen, uit alle delen van
het land, zullen aan dit nationale
tournooi, dat op Zondag 16 Mei op
de velden der Zandvoortse hockey-
club zal worden gehouden, deel-
nemen. Men hoopt met het tournooi
cm 10 uur aan te vangen, waarna
het om ongeveer 5 uur beëindigd
zal zijn.

Leuke bonte avond
speeltuinvereniging

Tot welk een omvang het speel-
tuinwerk van de speeltuinvereni-
ging „Kindervreugd" is uitgegroeid,
heeft de bonte avond, die het
bestuur Zaterdagavond in „Zomer-
lust" organiseerde, overduidelijk
bewezen. De zaal was tot de laatste
plaats bezet, toen voorzitter J. Spie-
rieus de aanwezigen welkom heette
en we daarna een programma te
aanschouwen kregen, waarin diverse
afdelingen van de vereniging proe-
ven van bekwaamheid aflegden.

Zo zagen en hoorden we ter in-
leiding de nieuwe band met de niet
onverdienstelijk gekozen naam „The
Sea Town combination met zang
van Carla Blyle, voortreffelijk ver-
zorgd en op uitstekend muzikaal
peil. Een ware verrassing vormde
het optreden van de balletgroep
onder leiding van Mevr. Faillé.
Na de openbare balletles, die zéér
goede resultaten toonde, wekte de
dans der kabouters en na de pauze
het fraaie ballet op het Lime-light
thema en een kunstzinnig uitge-
voerde matrozendans, terecht aller
bewondering.

We hoorden voorts het keurig
musicerend accordeon-duo „The
Rilini's" en twee goed gespeelde
piano-soli, waarna er volop ge-
legenheid was te genieten van het
spel van de mandoline-groep, on-
dersteund door een vijftal guitaris-
ten. Met het optreden van de
„Speeltuinband" kwam het einde
van de bonte avond van deze Zand-
voortse jeugd van 5 tot 14 jaar,
waarna een gezellig bal volgde op
de tonen van het dansorkest „The
Sea side Rhythm club" o.l.v. de
heer Halewijn, dat door dans-
meester Jac. Stol werd geleid, die
tenslotte met zijn demonstratie van
het dansen van een Argentijnse en
Franse Tango tezamen met zijn
echtgenote een groot succes oogstte.

De grote verloting, opgezet voor
de aankoop van een eigen film-pro-
jectie-apparaat slaagde zó vol-
komen, dat al spoedig geen enkel
lot meer te verkrijgen was, waarna
een rad van avontuur nog voor
meerdere aanvulling van het be-
nodigde bedrag zorgde.

De speeltuinvereniging „Kinder-
vreugd" kan in alle opzichten over
deze geslaagde avond tevreden zijn.

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 - TELEFOON 2658

Uw adres voor
RADIO EN TELEVISIE

TELEFUNKEN - ERRES - PHILIPS
RIJWIELEN

MAGNEET - BALAKO en SIMPLEX
STOFZUIGERS

ERRES - EXCELSIOR - RUTON - HOOVER
RITSEMA en HOLLAND-ELECTRO.

WASMACHINES
Erres - L'Avenier - Hoover en Bico-Bico King.

KINDER- EN WANDELWAGENS
MUTSAERT'S

Bedden en Ledikanten, Divan- en opklapbedden.
WOLLEN EN GESTIKTE DEKENS.

MEUBELEN
SLAAP- en HUISKAMERS - DRESSOIRS
THEEMEUBELS - Rook- en Haardstoeltjes.

TAPIJTEN
VLOERKLEDEN, LOPERS, MATTEN

en een grote sortering COCOS.
BALATUM EN LINOLEUMS

Een zeer grote sortering vanaf ƒ3,10 per meter.
Betaling, ook op gemakkelijke condities.

KERKPLEIN 5 TELEF. 2658

Modeschoenen

Brossois, Grote Krocht
Annex reparatie-inrichting.

Ook bij minder gunstig weer biedt
Paviljoen „DE VIJVERHUT"
een heerlijk zitje in een prachtige natuur.

VONDELLAAN 46 - TELEFOON 2538
Onze specialiteit: Pannekoeken in div. variaties.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A.de Ruiter.
Voorber. H.A. en geloofsbel.

17 uur: Dr. G. E. Meuleman
van Vijfhuizen.

HERVORMDE KERK
A.s. Zondag 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. Mevr. H. H. Visser-Fransen.

10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.
's Avonds geen dienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. J. Heidema van Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in Ons Huis. Spr. de heer Joh. H. v.
Oostveen, evangelist Voorburg.

' PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 7, 8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. V uur Lof.
In de week H.H. Bussen om 7 en

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

BELLEN!!
SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden,
billijke prijzen.

Zomerzegels 1 954

Evenals vorige zomers zullen ook
dit jaar in de maanden Mei en Juni
cp het postkantoor zomerpostzegels
ten verkoop worden aangeboden.

Zoals bekend mag worden veron-
dersteld, zal de extra waarde van
deze zegels ten goede komen aan
sociale zorg, volksgezondheid en cul-
turele belangen, dit alles in de
ruimste zin van het woord. Nog-
maals moge echter gewezen worden
op het grote belang van deze inza-
meling, die in belangrijke mate
steun kan en moet geven aan talloze
instellingen, zowel landelijk als in
eigen omgeving, die deze steun zo
dringend behoeven.

Voor de belangstellenden zij nog
met nadruk vermeld, dat de vooral
voor verzamelaars zo waardevolle
,eerstedag enveloppen" alleen op l

Mei, dit jaar dus alleen Zaterdag-
morgen a.s. verkrijgbaar zijn, ter-
\vijl er bovendien slechts een be-
perkt aantal beschikbaar is.

Grote Krocht

Het laat zich aanzien, dat de ver-
lichting aan de Gr. Krocht niet tij-
dig gereed kan zijn, omdat momen-
teel nergens in ons land de beno-
digde kabel voor de lichtpunten
verkrijgbaar is. De fraaie masten,
die een fleurige aanblik opleveren,
werden reeds geplaatst. Indien
Vrijdagavond het licht niet kan
worden ontstoken, waarvoor ajle
krachten worden ingespannen, zal
dit geschieden op de Nationale
feestdag des avonds 9 uur (Woens-
dag a.s.) Bovendien hebben de Gr.
Krocht-winkeliers hieraan nog een
leuke prijsvraag verbonden. Men
moet het aantal lampjes tellen, dat
cp de Grote Krocht aanwezig is

Het moeilijkste is echter, dat niet
alleen buiten aan de kabels en in de
bogen deze lampjes hangen, doch
óók zijn losse lampjes van hetzelfde
formaat in sommige etalage-kasten
neergelegd. Deze etalages zijn aan-
'eduid met de letter „D", hetgeen
,deelnemer" betekent.

Als hoofdprijzen worden twee
vluchten per helicopter uitgeloofd.
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Viering bevrijdingsdag

Van het Zandvoortse front
geen nieuws!

Burgemeester verjaarde
Zandvoorts burgemeester, Mr. HM.
van Fenema, vierde j.l. Dinsdag 4
Mei zijn verjaardag. Van harte feli-
citeren wij onze burgervader met
dit gebeuren.
Moge hij óók het komende jaar
dezelfde energie en hetzelfde
enthousiasme opbrengen voor onze
gemeente, waarvan hij de afgelopen
jaren al zovele -malen blijk gaf.
Het is niet zo eenvoudig, een plaats
als Zanüvoort te regeren en be-
nijdenswaardig is zijn taak zeker
niet. Stelle God hem opnieuw tot
Rijke zegen aan onze badplaats in
•wederopbouw en schenke Hij hem
met zijn gezin een nieuw gelukkig
jaar.

In memoriam
tandarts W. J. J. Meertens

Met ontroering en droefheid zullen
velen onzer het bericht hebben ver-
nomen, dat tandarts W.J.J. Meer-
tens op 28 April i.l. is overleden.
Een ongeneselijke ziekte sloopte dit
nog jonge leven in betrekkelijk
korte tijd. Na zijn vertrek uit Zand-
voort naar Breda maakte deze
ziekte in enkele weken tijd een
einde aan dit leven, dat nog zo veel-
belovend leek. Dr. Meertens was
geen figuur, die zich in het Zand-
vocrtse leven op de voorgrond
plaatste. Rustig en plichtsgetrouw
vervulde hij zijn taak en maakte
zich als tandarts in de 23 jaar, dat
hij in Zandvoort zijn praktijk uit-
oefende, bemind en geliefd. Za-
terdag j.l. heeft men hem in Breda

-ter aards besteld. Wonderlijk zijn
Gods wegen en onnaspeurlijk Zijn
daden. Moge Hij kracht en troost
schenken aan dit gezin, aan vrouw
en kinderen, die zo zwaar worden
beproefd.

Onze muziekkapel
Het tot grote voldoening stemmende
optreden van onze Zandvoortse
muziekkapel op Koninginnedag,
heeft ons opnieuw gesterkt in onze
overtuiging, dat alle krachten die-
nen te worden ingespannen, om dit
ensemble zoveel dat in ons ver-
mogen ligt, te steunen en te helpen
om zijn taak te kunnen voortzetten.
Wat zou onze tóch al povere
Koninginnedag-viering in Zand-
voort geworden zijn zonder de
medewerking van de heer J. Wild-
schut en zijn mannen? Op voor-
beeldige wijze hebben zij zich ver-
dienstelijk gemaakt. Er blijft nog
véél te wensen over voor ons har-
monie-orkest. De instrumenten
gaan meer en meer tot een gammele
toestand over. Er moeten hoognodig
nieuwe komen en daarmee tevens
óók nieuwe leden! Bovendien is het
ons opgevallen, hoe, speciaal op
dagen als deze laatste Koninginne-
dag, de uniformen wel zéér gemist
worden. Het tamboercorps heeft ze,
de kapel MOET volgen! Ligt hier
•misschien naast steun van particu-
lieren óók een gebaar van ons
gemeentebestuur?

Touring-V.V.V.
De enorme vreemdeling'endrukte,

die Zaterdagavond j.l. wederom
ontstond, heeft opnieuw het uiterste
gevergd van stichting „Touring

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF;
Onze viering van de bevrij-
dingsdag zit me nog in de biene

In Kerkstraat en op Kerkplein
spreekt Zandvoorts historie

De Kerkstraat omstreeks 1900, zoals oude Zandvoorters zich die nog
héél goed herinneren. Foto: A. Bakels Sr.

In Kerkstraat en op Kerkplein
springt Zandvoorts historie op U toe
uit bijna elke woning. Ze mogen
wat verbouwd zijn, wat gemoderni-
seerd, maar deze huizen behoren
— wat de meeste betreft — tot
Zandvoorts geschiedenis en hebben
de eeuwen getrotseerd. Wilt U daar
voorbeelden van? Hier zijn er
enkele.

Op 9 April 1671 zonden Schout en
schepenen van Zandvoort aan hun
collega's in Haarlem het volgende
schrijven: „Schout en schepenen
van Zandvoort attesteren en ver-
klaren, dat haarens weetens Annetje
Floore Kerkman, bejaarde vrijster,
alhier geboren en lange jaaren ge-
woond hebbende in de Kerkstraat,
zig als een eerbaar vrijster ge-
draagen heeft, zigzelve onderhoudt
en geene de minste allimentatie ge-
nooten heeft en alsoo zij zig metter-
woon zoude begeeven binnen of
onder de jurisdictie der stede Haar-
lem, zoo beloove wij schout en
schepenen voornoemd, dat indien
gemelde A. F. Kerkman, dat de
Heere verhoede, binnen den tijd
van de eerstkomende 6 jaar tot ar-
moede mogte komen te vervallen,
deselve wederom in onzen dorpe te
sullen innemen".

Op 3 Augustus 1766 werd in de
Kerkstraat een huis verkocht voor
J 35,—; de overdracht daarvan
luidde aldus: „Wij, C. B. van der
Mije, schout, G. J. van Duivenbode
en P. H. Schaap, schepenen van den
dorpe van Santvoort, oirconden
ende erkennen, dat voor ons in
eygenen persoon is gecoome: Claes
Loos, optredende voor de meerder -
jarige kinderen en erfgenamen van
wijlen J. A. Sneyers, weduwe van
V. Loos, binnen dien dorpe over-
leden, dewelke verklaarde verkocht
te hebben en uit dien hoofde op te
dragen en in vollen vreyen eygen-
dcm te transporteren aan en ten
behoeve van N. Loos, weduwe van
M. W. Moolenaar, een oud huisje en
erve, staande en gelegen in de Kerk-
straat te Santvoort, belend ten Oos-
ten aan W. J. Kerkman, ten Noor-
den aan C .van der Mije, ten Wes-
ten aan de weduwe Rokus Aris en
ten Zuiden aan het Buureslop en
dat voor de somma van ƒ 35,—
contant geld".

Uit oude stukken blijkt voorts, dat
ene J. P. Conink reeds in 1553 in
een huis aan de Kerkstraat woonde.

Uit de criminaliteit in Zandvoort
vind ik een geval vermeld van
twee personen, waarop de dood-
straf werd toegepast. Volgens over-
levering werd het vonnis voltrok-
ken — althans gedeeltelijk — op het
Kerkplein, maar officieel is van dit
laatste niets gebleken. In 1731 n.l.
werd Kees Oostinje, eigenlijk ge-
heten Crelis Kok, voor de Hooge
vierschaar van Brederode gebracht,

Zandvoort". Het ging thans héél wat
beter dan dit tijdens de Paasdagen
het geval was, doch ideaal was het
o.i. nog niet. Tot laat in de avond
heeft men op hoogspanning gewerkt
om de talloze aanvragen te ver-
werken, doch voorbereiding- ont-
brak o.i. Ware die er geweest, dan
had men niet voor bijna onoplos-
bare problemen komen te staan.
Opnieuw zijn wij tot de overtui-
ging gekomen, dat een scheiding
touring- en V.V.V.-werk, of, 20 U
dat liever wilt: circuit- en V.V.V.-
werk, geboden is. Nu méér dan ooit.
Want wij leven nog maar aan het
begin van het vóór-seizoen en elke
particulier heeft nog wel kamers
over. Maar wat straks, wanneer onze

badgasten arriveren en de logies-
ruimte aanzienlijk kleiner zal zijn?
Hier dient aan dit werk alle aan-
clocht te worden, besteed in het
belang van Zandvoort. Wij verhelen
ons niet, dat de steeds toenemende
drukte, die deze zomer zeker komen
zal, niet op de schouders van één
persoon mag rusten.

op grond van bloedschande. Het
feit werd bewezen en één der 7 bij-
zitters van Paulus Loot eiste: „Ont-
hoofd, 't lichaam op het rad en de
kop op een pen. Anderen waren
milder gestemd en stelden voor:
geeseling en voor eeuwig verban-
nen. Tenslotte werd de beschuldigde
geworgd, daarna op 't rad gelegd en
zijn dochter geworgd en toen be-
graven. De rekening van de beul
H. Voogt uit Haarlem vermeldt:
l geradbraakt, 9 slagen a ƒ3,— is
ƒ27,—; voor het zwaard en de doek
ƒ6,—; voor het wurgen ƒ6,—; voor
het kisten ƒ3,-s l gewurgd ƒ6,—;
voor het kisten ƒ3,—; 2 afgenomen
en buiten gebracht ƒ9,—; totaal
ƒ60,-.

Uit dit alles blijkt dus zonneklaar,
dat Kerkstraat en Kerkplein be-
horen tot de alleroudste gedeelten
van ons dorp. Het was oorspronke-
lijk een mulle zandweg, die eerst i*-
1828 met de bouw van hotel Drie-
huizen werd bestraat. Het was de
dorpsstraat, waarin de huizen schuil
gingen achter zware, oude bomen,
die aan deze straat een roman-
tische schoonheid verleenden. Vele
zijn de herinneringen, aan deze
straat verbonden. In de Kerkstraat
was eens het Raadhuis, de Twent-
sche Bank, het postkantoor, het
politiebureau en het badhuis voor
minvermogenden.

In en orn de Kerkstraat waren
de water- en vuurwinkeltjes, de
twee barbiers, waarvan Gerrit
Vintje nog altijd in de historie
voortleeft.

En aan het begin van de Kerk-
straat lagen rondom de oude dorps-
kerk, waaraan de straat haar naam
dankt, de krochten in hun aantrek-
kelijke schoonheid. Grote, onbe-
bouwde stukken weiland, met sloten
doorsneden, waar de bloemen bloei-
den en de koeien graasden, de
koeien, die door de bezitters, de
familie Driehuizen en anderen, die
boven aan de Kerkstraat hun stal-
len hadden, door de Kerkstraat naar
die krochten werden gedreven.

Vol, boordevol romantiek en ge-
schiedenis zijn Kerkstraat en Kerk-
pleïn, waaruit, toen Zandvoort van
vissersplaats tot badplaats werd —
dat was dus omstreeks 1880 •— de
eerste winkels zijn voortgekomen,
die zich in de loop der jaren uit-
breidden en het eerste Zandvoortse
winkelcentrum gingen vormen.

De Anth. Bakels N.V. herdenkt
dit jaar het feit, dat men 80 jaar in
de Kerkstraat gevestigd is in ver-
schillende gebouwen; de bekende
ijsbar van de heer Fetrovitch be-
staat dit jaar reeds 50 jaar, eerst
aan de Strandweg, die we gevoege-
lijk de verlengde Kerkstraat zouden
kunnen noemen, later in het perceel,
waarin men nu gevestigd is. Par-
fumerie Hildering herdenkt volgende
week zijn 25-jarig bestaan in de
Kerkstraat. In de wijnhandel van
de heer van Deursen vinden we nog
een prachtig tegeltableau, door de
Anth. Bakels N.V. gefotografeerd,
voorstellend de oude zaak van bak-
ker van der Werff, die daar lange
jaren — de zaak werd opgericht in
174G — gevestigd was en bakker
Koning had' zijn bedrijf in de \vin-
kel, waar nu de banketbakkerij
van de heer Bosman gevestigd is.

Zo zouden we kunnen doorgaan,
want talrijk zijn de voorbeelden, die
kunnen aantonen, hoe in de loop
der eeuwen Kerkstraat en Kerk-
plein altijd Zandvoorts oudste
dorpscentrum zijn geweest. De
romantiek van deze straat bleef
slechts levendig uit de herinnering,
moest plaats maken voor de nuch-
lerhcid van deze eeuw van techniek
en jachtende haast, doch opnieuw
werden Kerkstraat en Kerkplein bij
het wederopbouwwerk in het ccn-
trum geplaatst. Hotel Bouwes ver-
rees, de Rotonde, en de flatgebou-
wen, het Badhuisplein wordt be-
bouwd met winkels, opnieuw ont-
slond een recreatie-centrum, aan-

gepast aan onze tijd en het kwam
spontaan, omdat men begreep, dat
dit historievolle bezit nimmer uit
het hart van onze badplaats zou
kunnen worden weggesneden. De
buurtvereniging „De Wurf" zorgde
cp prachtige wijze ervoor, dat alles,
wat aan de historie herinnert, zoveel
mogelijk bewaard bleef. De actieve
Kerkstraatvereniging bracht een
unieke verlichting aan gedurende de
seizoenmaanden. De Kerkstraat en
het Kerkplein sprankelen van licht
en levensvreugde. Zandvoorts his-
torie leeft voort in dit oude dorps-
centrum, van waaruit Zandvoort
zich ging uitbreiden tot de plaats,
zoals wij die nu kennen. K.

Vaderliefde
Een achtjarig knaapje uit Am-

sterdam, dat het blijkbaar niet
langer buiten vader stellen kon,
meldde zich op het politiebureau,
met verzoek, hem te willen vertel-
len, waar het circuit was, omdat zijn
vader aldaar werkzaamheden ver-
richtte en hij hem zo graag eens zou
willen zien. Als vervoermiddel, om
naar Zandvoort te komen, had het
baasje zijn autoped gebruikt en •was
al „autopettend" naar de badplaats
getogen. De politie, vol bewondering
voor deze prestatie, bracht hem naar
zijn vader, die echter deze gebeurte-
m's maar matig kon -waarderen en
zijn jonge spruit aanraadde, met
bekwame spoed per autoped naar
zijn huis in Amsterdam terug te
keren, hetgeen het teleurgestelde
manneke dus maar deed en inder-
daad des avonds weer veilig in het
ouderlijk huis arriveerde. Of hij
daarna nog een schrobbering heeft
gekregen van vader bij diens thuis-
komst, vermeldt de historie niet.

Oefening Nationale reserve
De nationale reserve, district

Noord Holland west, zal Zaterdag-
middag, aanvangend omstreeks vier
uur, in samenwerking met de He-
serve gemeentepolitie in dit dis-
trict, een grote oefening houden in
Zandvoort, over de aard waarvan
geheimhouding wordt betracht.

Na afloop zal, voorafgegaan door
het tamboercorps van de Zand-
voortse muziekkapel, een mars door
het dorp worden gemaakt, waarna
de deelnemers om pl.m. 6 uur zullen
defileren voor het Raadhuis, waar
op het bordes Zandvoorts burge-
rneester, het gemeentebestuur en
andere autoriteiten dit defilé zullen
gadeslaan.

Verzoek brandweer
Verzocht wordt, tot l Juni a.s.

onder belangrijke telefoonnummers
te vermelden in plaats van: 2403
Commandant Brandweer,

3239 pl.v. commandant brand
weer (voorlopig).

Indrukwekkende
dodenherdenking

Zandvoort heeft Dinsdagavond op
indrukwekkende wijze de gevallenen
uit de laatste oorlog herdacht. Van
vele woningen hingen de vlaggen
halfstok, toen om 7 uur velen zich
verzamelden in „Monopole", alwaar
een herdenkingssamenkomst werd
gehouden. Na het zingen van het
eerste en zesde couplet van het
Wilhelmus, herdacht als eerste spre-
ker Ds. C. de Ru, predikant der
Hervormde gemeente,, de doden,
door er o.m. op te wijzen, dat het
zeker de wens geweest zou zijn van
hen, <3ie hun leven gaven voor de
vrijheid van ons vaderland, naar
het Woord van Christus, niet bij de
dood te blijven stilstaan, doch deze
herdenking van hen die vielen, in
te lassen bij de herdenking van de
veikregen vrijheid, waarvoor zij
tenslotte hun leven gaven.

Na het zingen van „Wilt heden
nu treden" sprak kapelaan J. F.
Steenman van de R.K. Parochie St.
Agatha, die de grote betekenis van
het 'werk der verzetstrijders en
allen, die voor de vrijheid vielen,
in een helder licht plaatste, waarna
na het zingen van „Gelukkig is het
land", de heer K. K. van Staal,
algemeen secretaris Expogé uit de
bezettingstijd, in een korte toe-
spraak erop wees, dat Nederland,
terwille van de zo duur gekochte
vrijheid nimmer zijn strijders voor
deze vrijheid, die daarvoor het
hoogste offer brachten, zal willen,
kunnen en mogen vergeten.

Het R.K. Kerkkoor St. Cecilia,
besloot daarna deze samenkomst
roet het zingen van „Ecce quomodo
moritur'1.

Op het Stationsplein verzamelden
zich vervolgens de deelnemers aan
de ..stille tocht", die thans voor het
eerst via Van Speijkstraat en Van
Lennepweg naar het monument
voor de gevallenen in het Vijver-
park voerde.

Het was een zéér lange stoet,
welke daar tegen acht uur arri-
veerde, waarna om precies 8 uur
de alarmsirene het sein tot de twee
minuten stilte gaf.

Met het zingen van „Beati Mor-
tuï" door Zandvoorts mannenkoor,
dat in deze welhaast gewijde om-
geving een ontroerende indruk
wekte, werd deze indrukwekkende
dodenherdenking besloten, nadat
vele aanwezigen bloemen bij het
monument hadden neergelegd.

OCK VOOR MOEDERDAG
hebben wij een enorme keuze.
o.a.: kop en schotels, schemer-
lampjes, bloemvazen, glas- en
aardewerk in grote sortering.
Henk Schuitenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

MOEDERDAG
Kinderen zijn een gave Gods,

een rijk en schoon gegeven.
Ondanks de zorgen, moeder's trots

vervulling van haar leven.
Kinderen, het is moeder's hart

dat klopt voor al je noden,
voor elk heeft zij een plaats apart

hierin stil aangeboden.
Kinderen, aan moeder's hand

gaan meestal d'eerste stappen.
Zij bracht je soms in 't sprookjesland

met dwaze dolle grappen.
Kinderen, het is moeder's dag

daar kan zij recht op bogen.
haar grootst' geschenk, dat is

(een lach,
vanuit je stralende ogen!

Ria Draak-Groenveld.

Sportwagen-races
Naar wij vernemen, is in de loop

van Donderdag bij het bestuur vau
stichting „Touring Zandvoort" be-
richt binnengekomen van de
K.N.A.C., waarin officieel wordt
medegedeeld, dat op de 2e Pink-
sterdag, 7 Juni, nationale sportwa-
genraces zullen worden georgani-
seerd op het circuit van Zandvoort,
welke zullen worden gehouden on-
der auspiciën van de N.A.V. (Nat.
automobielvereniging.) Nadere bij-
zonderheden hierover zullen bin-
nenkort worden bekend gemaakt.

Congres K.N.M.V.
Donderdagmiddag werden de deel-

nemers aan het intern, congres, dat
de K.N.M.V. te Scheveningen orga-
niseert ter gelegenheid van haar
gouden jubileum, door het bestuur
van Stichting „Touring Zandvoort"
in de badplaats ontvangen om hen
het Zandvoortse circuit te laten be-
zichtigen. Met twee bussen arri-
veerde het gezelschap, dat op het
circuit werd rondgereden, waarbij
de heer J. Th. Hugenholtz, directeur
van het circuit, en de heer Piet Nor-
tier als leiders optraden. Op de
tribune werd na de rondritten vari
het gehele circuit met accomodatie
nog een fraai overzicht verkregen.
Het gezelschap toonde zich buiten-
gewoon enthousiast over al hetgeen
hen werd getoond, waarna in Hotel
Bouwes een thé werd aangeboden.
Zandvoorts burgemeester, Mr. H.M.
van Fenema, voorzitter van stich-
ting „Touring Zandvoort" richtte
zich hier tot de aanwezigen en wees
er in het Frans, Duits en Engels op,
hoe bijeenkomsten als deze er wel
zéér bijzonder toe bijdragen de In-
tegratie in Europa te bevorderen,
véél meer dan conferenties, nota's
en bundels papieren in wederzijdse
uitwisseling. Slechts het persoonlijk
vriendschappelijk contact zal ertoe
kunnen leiden, dat de volkeren el-
kaar meer en meer zullen gaan ver-
staan en waarderen. De met grote
instemming ontvangen redevoerin-
gen van de burgemeester werden
namens de aanwezige gedelegeerden
van vele motorsport-bonden uit zo
goed als alle Europese landen, be-
antwoord door Monsieur Perouse.
voorzitter van de Federation Inter-
national Motorcyclistes, die zijn har-
telijke dank betuigde vfior dp bui-
tengewoon prettige ontvangst, die
het congres in Zandvoort was te
beurt gevallen.

Spreekuur burgemeester
De burgemeester van Zandvoort

zal zijn e.v. spreekuur houden op
Vrijdag 28 Mei van 10-12 uur. De
aandacht wordt er op gevestigd, dat
wethouder Van der Werff, loco-bur-
gemeester, spreekuur houdt op
Woensdag van 3-4 ten raadhuize.

Waarom?
denkt Jansen aan vlam en
branden? Zie pagina 4.

de originele vitamine-crème

SUISSE

Een Vitamol schoonheidsspecialiste
geeft een demonstratie en houdt
een interessante causerie over de

juiste huidverzorging.

OF LONDON

Een Gala of London
make up specialiste
laat zien hoe U de
juiste make up ver-
krijgt met deze be-

roemde artikelen.

PARIS

Vitapointe's haarspecialist vertelt
en demonstreert, hoe dor en dof
haar wederom zijdezacht en prach-
tig glanzend wordt, zonder vet te zijn!

Deze drie wereldmerken zullen op D I N S D A G M I D D A G 11 MEI, van 2-3.45 uur, in. de
grote zaal van ZOMERLUST, ing. Kosterstraat, een FANTASTISCHE DEMONSTRATIE ver-
zorgen voor de jubilerende

PARFUMERIE

Kerkstraat 23

ledere bezoekster ontvangt GRATIS:
•fc Twee proeftube's Vitamol crème (dag en nacht).
>T Een Gala of London set (bevattende een proef-

lippenstift met corresponderende kleur flacon
nagellak (winkelwaarde ƒ0,80).

•fc Een proeftube Vitapointe haarcrême.

Als extra verrassing wordt U geparfumeerd met de beroemde Crêpe de Chine parfum van
Millot, terwijl iedere dame een klein flesje Crêpe de Chino parfum ontvangt!
Voor onze JUBILEUM-DEMONSTRATIE zijn nog een beperkt aantal toegangsbewijzen, gratis in
onze winkel verkrijgbaar! Deze leerzame middag zal vele dames zeer interessante en nieuwe
inzichten geven inzake de juiste huid- en haar- verzorging en voor Uw make up!

Onthoudt één ding: PARFUMERIE

N.B. de JEUGD-F1LMMIDDAG, a.s. Woensdagmiddag 12 Mei, is voor beide voorstellingen
(± 600 kinderen) finaal uitverkocht!



Voor Moederdag
Natuurlijk naar „De Waag", waar U een prach-
tige uitgebreide collectie vindt in aardige,

nuttige geschenken.

„Swan" dames zakdoekjes per 3 stuks
in mooie doos verpakt J 2.25-f 1.80..

VERPAKTE ZAKDOEKJES in leuke,
frisse dessins, per stuk .............

..Swan" DAMES SHAWLS : ..........
Zuiver zijden GAVROCHES ..........
Fijne, solide Ie keus dames Enkalon

KOUSEN, volledig geminderd .......
Dames PYAMA'S, moderne Russische

sluiting ...........................
Nog een 6~t(il andere modellen,
stuk voor stuk vlot en charmant

Enkalon Dames Onderjurken met kant ,«
en brede plissé strook van onderen.. I

Ook in ONDERJURKEN een keur collectie in
charmeuse, was-zijde, satin, katoen en nylon.

1.50

O.39
2.90
1.90

2.95

9.50

PETTY COATS met mooie kant
Fijne poplin Dames BLOUSES in 8

kleuren

4.25

7.95
Dames PULLOVERS met boord in div. M

kleuren «*.
Zwitserse poplin Dames ROKKEN 12.T5

Zó kunnen wij nog voortgaan. Doch dit is niet
ncdig, U weet het al: Natuurlijk naar:

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40 - Telef. 2O87
De zaak, die -meegaat met de tijd.
De zaak, die vlotte, leuke modellen brengt.
De zaak, die het aandurft steeds de nieuwste

snufjes te brengen.
EENS KLANT! BLIJFT KLANT!

9 Mei: Moederdag!
DE DAG om vrouw en moeder eens extra
te verwennen. - Voor deze gelegenheid
bieden wij U aan: 'n pracht collectie zak-
doeken, kousen, shawls enz.

TANDVÓÖRT

De speciaalzaak voor Zandvoort'.

Sporthuis

99
Haltestraat 35

99

Telef. 2131

Onze keuze geschenken in alle prijzen

voor Moederdag
is enorm!

Slagerij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

500 gr.
GEHAKT, half cm half ƒ1.60
RUNDVLEES, vanaf ƒ1.75
DOORREGEN VARKENSLAPPEN ....".. .ƒ1.35
SCHOUDERCARBONADE ƒ1.70

Orig. vetgemest Kalfsvlees v.a. f 1.8O

«Voetlicht» en Roode Kruis
A.s. Zaterdag om 8 uur In het

Patronaatsgebouw, brengt de R.K.
Toneelvereniging ,,'t Voetlicht" ten
bate van de afd. Zandvoort van het
Ned. Roode Kruis, de zo succesvolle
revue: „Schots en scheef". Ts een
opwekking daarvoor nog nodig?
U hebt door het bijwonen van deze
voorstelling niet alleen een koste-
lijke avond, doch steunt tevens het
werk van Uw eigen Roode Kruis-
afdeling, dat deze steun niet mis-
sen kan, omdat ruimtegebrek door
gestadige uitbreiding leidt naar het
zoeken van een oplossing door het
zo mogelijk plaatsen van een eigen
gebouwtje in ons dorp. Laat het vol
zijn a.s. Zaterdagavond in het Pa-
tionaatsgebouw, opdat de eerste
stenen voor dit doel dan worden
aangedragen!

U
wrijft U weg met

„SCHOTS EN SCHEEF"
Dat in Zandvoort voor revue-kunst
grote belangstelling bestaat, hebben
opnieuw de beide opvoeringen van
de revuette van de R.K. Toneel-
vereniging „'t Voetlicht", die Zon-
dag 25 April en 2 Mei plaats hebben
gehad in het Patronaatsgebouw, ten
volle bewezen. Op beide avonden
was er een grote toeloop van .belang-
stellenden, die hebben kunnen ge-
nieten van de opmerkelijke pres-
taties, die hier door amateurs wer-
den geleverd in de door de heren
Bert van Gijzel, Joep van Loenen
en Joop Heyligers geschreven revu-
ette ..Schots en scheef", zich afspe-
lend om de Noordpool. Men had
tbpns de revuette-vorm gekozen,
waardoor een belangrijke plaats aan
de zang werd gegeven.

„Schots en scheef" heelt ons in
alle opzichten ten zeerste kunnen
voldoen. Het gegeven bracht ver-
rassende vondsten, was geestig,
komisch en beschaafd on stond op
hoog muzikaal niveau, stellig niet
het minst door de voortreffelijke
begeleiding van het revue-orkest
o.l.v. Henk Halewijn, waarin de
fraai spelende trompettist bijzonder
opviel.

Als hoogtepunten mogen zeker
genoemd worden de scène: Zweden
danst, gebaseerd op de bekende
„Sxvedish Rhapsodie" en de door
Mcj. Slegcrs prachtig gedanste wals
op Waldtculels „Les Patineurs" in
de bekoorlijke sneeuwpop-scène.
De suggestieve decors, door Piet
Gcuscbroek vervaardigd, droegen
aan het algehele succes nog zéér
veel bij, evenals de sprookjes-
achtige costumering. door de fa.
Nooy te Zandvoort en Bob Peters
te Amsterdam verzorgd, en ver-

DE SOM
VERHUURINRICHTING

is verplaatst naar:
HaarSemrnerstr. 43

Telef. 3199

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken van Zaterdag-
middag 12 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,
Kostverlorcnstraat 4, telefoon 2058.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
Rcbruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, Telef. 2720.

vaardigd op eigen ateliers o.l.v.
Nel Rooth.

Er werden uitstekende vocale
prestaties geleverd en zo kon men
onder de bekwame regie van Bert
van Gijzel nog maar nauwelijks
spreken van amateur-werk, zó
perfect en tot in de kleinste details
uitgewerkt werd deze bekoorlijke
revuette over het voetlicht gebracht.
Joop Heiligers en zijn ons onbe-
kende partner, droegen als de beide
komieken het geheel op onnavolg-
bare wijze.

Dat óók elders belangstelling voor
dit opmerkelijk werk van de R.K.
Toneelvereniging „'t Voetlicht" gaat
komen, bewijst wel, dat pater W.
Loop er aandacht voor heeft in ver-
band met de komende sterrit naar
Zandvoort op 23 Mei; dat verzoeken
binnenkwamen deze show in enkele
andere plaatsen in de omgeving van
Zandvoort te komen opvoeren en
dat de afd. Zandvoort van het Ned.
Roode Kruis er belangstelling voor
toont, voor een binnenkort te orga-
niseren propaganda-avond. Het be-
stuur van „'t Voetlicht" koestert het
voornemen, dit werk in het komend
seizoen eens of meerdere malen per
maand ook voor de badgasten te
gaan opvoeren.

Wij feliciteren „'t Voetlicht" van
harte met deze voortreffelijke op-
vocringen, die tot het beste behoren,
wat wij in Zandvoort ooit van ama-
teurs te horen en te zien kregen.

zal blij zijn!
Wij weten beslist niet voor
welke artikelen wij speciaal
Uw aandacht moeten vragen
voor deze Moederdag (a.s. 9
Mei), want onze keuze arti-
kelen in prijs en sortering is
zo enorm dat wij zonder over-
drijving kunnen beweren:
Onthoudt één ding
Voor Moeders van elke leef-
tijd slaagt U bij Parfumerie

Kerkstraat 23 - Telef. 2107

Congres Ned. bond van hotel-
caié- en rest. personeel

Het driejaarlijkse congres van
bovenstaande bond had ditmaal te
Leeuwarden plaats op 27 en 28 April
j.l. De afd. Zandvoort was ver-
icgenwoordigd door de heren G.
v.d. Wolde en H. Landman. Een
groot aantal afgevaardigden, bonds-
raadsleden en vrienden uit binnen-
en buitenland waren op dit congres
dat als zéér geslaagd mag worden
gekenmerkt, bijeen. Uit het buiten-
lond waren 18 vertegenwoordigers
aanwezig, o.rn. uit Amerika, Enge-
Ic-nd, Denemarken, Zweden, België,
Oostenrijk en Duitsland. Het con-
gres voldeed bijzonder door de
kamcraadschappelijke discussies, die
over verschillende vraagstukken,
het organisatieleven betreffende,
werden gevoerd, waardoor speciaal
de buitenlandse gasten een goede
indruk kregen van de activiteit van
de bond. De ontvangst was door de
afdeling Leeuwarden tol in de
puntjes verzorgd en een grote ver-
rassing was zeker, dat de deel-
nemcrs officieel op het Stadhuis
door Burgemeester en wethouders
van Leeuwarden werden ontvangen.
Het werden mooie dagen, die be-
stuur en kaders hebben gesterkt
voor de arbeid, die gezamenlijk nog
moet worden verricht in het belang
van het personeel, werkzaam in de
hotel-, café- en restaurantbedrijven.

H.L.

Géén gritfabriek
Vlak vóór het ter perse gaan van

dit nummer bereikt ons het bericht,
dat B. & W. "van Zandvoort de ver-
gunning voor het bouwen van een
gritfabriek bij het vuillaadstation
aan de van Speykstraat hebben ge-
weigerd mede op grond van de vele
daartegen binnengekomen protesten!

Dat is een felicitatie waard!

Tulpenrallye 1954
De tulpenrallye 1954, waarvan de

eindklassementsproeven opnieuw op
ons Zandv. circuit plaats hadden op
Vrijdag 30 April j.l. betekenden de
eerste krachtproef voor het nieuwe
wegdek, een krachtproef, die ten
volle bewezen heeft, dat met deze
nieuwe laag op de race-baan Zand-
voort zich gelukkig mag prijzen,
omdat opnieuw het Zandvoortse
circuit van zich zal gaan doen spre-
ken als één der mooiste en meest
betrouwbare banen in Enropa en
daarbuiten.

Tien snelheidswedstrijden werden
er verreden en men spaarde zeker
het wegdek niet tijdens deze dik-
wijls enerverende races, doch alle
rijders bleken vol lof over de kwa-
liteiten van onze nieuwe baan.

Opmerkelijk was ook het groot
aantal belangstellenden, dat van
deze races getuige was, méér, als
wij ooit tijdens een dergelijk evene-
ment in vroeger jaren zagen. Ook
thans had de R.A.C. West de orga-
nisatie voortreffelijk in handen en
verliep deze wedstrijdmiddag zon-
der een enkele merkbare moeilijk-
heid en als altijd was het prettig,
dikwijls humoristische verslag, dat
Piet Nortier van de gebeurtenissen
gaf, een kostelijk iets op zichzelf.

We mogen ons ervan ontslagen
achten, de diverse uitslagen van de
tien snelheidswedstrijden hier nog-
maals te vermelden. In diverse bla-
den hebt U dit reeds eerder uitvoe-
rig kunnen lezen. Slechts zij hier
nog even gememoreerd, dat uitein-
delijk de Belgische equipe Stasse-
Gendebien met 692 winstseconden
deze 6e tulpenrallye wist te winnen,
vóór het Duitse koppel Engel en
Menz. Het prachtige staaltje van
zelfbeheersing, dat de Fransman
Poncet toonde, toen tijdens de laat-
ste race diens wagen in de Tarzan-
bocht slipte, terwijl zijn achtervol-
gers hem vlak op de hielen zaten,
mag hier zeker niet onvermeld
blijven. Zelden zagen wij zóveel
tegenwoordigheid van geest. Hij
reed onmiddellijk na de slip, toen
zijn auto dwars over de baan stond,
achteruit het duin in, waardoor de
achter hem komende wagens net op
het nippertje hem voorbij konden
jagen en vervolgde daarna zijn race,
waarbij hij het klaar speelde van
de 8sle plaats nog naar de 3de op te
klimmen. Een prachtig en zeker nog
nimmer vertoond staaltje van be-
heerste rij-techniek. Het was al
met al een kostelijke dag op ons
circuit, die in Zandvoort door het
groot aantal bezoekers, véél leven-
digheid bracht en een prachtige
propaganda werd zowel voor onze
racebaan als voor de badplaats
zelve.

Ernstige aanrijding
Doordat de 65-jarige A. Zwemmer,
wenende aan de Zandvoortselaan bij
de Kennemer Golfclub, Zaterdag-
middag omstreeks half een van het
fietspad plotseling de laan wilde
oversteken, om zijn. woning te be-
rciken, werd hij aangereden door
een uit Duitsland komende perso-
ncn-aulo. Dr. J. van der Meer, die
de eerste hulp verleende, stelde een
hcupfracluur en een zware her-
scnschudding vast en liet het slacht-
oCfer in bewusteloze toestand naar
de Mariastichting in Haarlem ver-
voeren, waar bij nader onderzoek
geen levensgevaar aanwezig bleek.
De bestuurder van de auto treft
geen schuld.

Internationale motorraces
De K.N.M.V. persdienst meldt ons:
Hoewel de termijn
van inschrijving
voor deelnemers
aan de internatio-
nale motorraces,
die de K.N.M.V.
op 16 Mei op het vernieuwde Cir-
cuit van Zandvoort zal houden, nog
niet voorbij is, staat het toch al
vast, dat de wedstrijden felle ge-
vechten zullen brengen. Er zijn aan-
wijzingen in die richting, als men
weet, dat Piet Bakker, de Neder-
landse kampioen 500 cc. in de halve
liter klasse de beschikking heeft ge-
kregen over een Norton, die een
topsnelheid bereiken kan van 190
tot 195 km. Maar ook Piet Knijnen-
burg, die het tot nu toe met een
oud beestje moest doen, kreeg een
gloednieuwe B. M. W. fabrieks-
machine, waarmee hij zo ongeveer
200 km. kan draaien. En alsof dit
nog niet genoeg is, zal ook Drikus
Veer wederom van de partij zijn.
Waarschijnlijk zal hem een Match-
less ter beschikking staan, die, wat
snelheid aangaat, voor de andere
machines niet behoeft onder te doen.

Naast deze drie Nederlandse
cracks zullen ook nog andere Hol-
landers en vele buitenlanders star-
ten. En daarbij zijn ook de Engelsen
Störr en Clark, twee knapen die in
de Engelse Manx Grand Prix meer-
malen een voorname rol speelden
en er goede plaatsen veroverden.
Zij zijn, wat hun capaciteiten be-
treft, gelijkwaardig aan het trio uit
ons land en ook zij komen op snelle
motoren. Zo heeft Störr eenzelfde
Norton als Bakker. Alleen al de
ontmoeting tussen genoemde er-
varen rijders met de nieuwste
machines op een bijzonder snel
circuit zal een bezoek aan Zand-
voort waard zijn.

Ook Tsjechische fabrieks-
motoren in Zandvoort.

Naast vertegenwoordigers uit ver-
schillende landen komen dit jaar
ook zes Tsjechische motoren aan de
start. Dit is de eerste keer, dat er
Tsjechische renners op een West-
Europees circuit verschijnen om aan
snelheidswedstrijden deel te nemen.
Voor ons land en speciaal voor de
K.N.M.V. betekent de inschrijving
van een ploeg uit Tsjecho-Slowakije
een bijzonder succes en een uni-
cum In de motorsportwereld.

Uit hun prestaties in de Inter-
nationale Zesdaagsen der laatste
jaren blijkt wel, dat de capaciteiten
van de Tsjechen op motorsport-
gebied op hoog peil staan. Men mag
dan ook verwachten, dat de ploeg,
welke naar Zandvoort komt en die
uit fabrieksrijders bestaat, een ge-
duchte tegenstander zal zijn voor
de rest van het veld.

In de 125 cc. klasse zullen 2 C.Z.-
racers uitkomen, die in tegenstel-
ling tot de hier bekende tweetact-
motoren van dit merk, voorzien
zijn van een bovenliggende nokken-
as. Zij worden bereden door V.
Parus en F. Bartos; in de midden-
klasse (250 cc.) verschijnen F. Bar-
tos en J. Kostir, eveneens op een
dergelijke C.Z., terwijl F. Stastny
en F. Havel zichibij de 500 cc.-ers
op een Jawa-kopklepmachine in de
strijd zullen mengen.

Veel zijspancombinaties.
De wedstrijd voor zijspancombina-
ties zal weer een van de hoogte-
punten vormen. Het is de K.N.M.V.
gelukt een flink veld zijspanrijders
te brengen. Tot de deelnemers be-
hoort weer het trio, dat in'53 tot de
laatste seconde vocht voor de over-
winning. Dat zijn de Belgen Deron-
ne en Wijns, alsmede de Neder-
landse zijspanvirtuoos H. Steman.
Maar naast deze drie komen nu in
Zandvoort ook de Zwitser Roland
Benz en de Duitser O. Schmidt, die
beiden een Norton berijden. Vijf
renners van gelijke sterkte zullen
het nummer nog attractiever ma-
ken dan het vroeger al was. Trou-
wens naast deze vijf deelnemers
zullen er nog meerdere rijders uit-
komen, want in het geheel start een
ploeg van 14 combinaties. Al die
zijspanrijders starten tegelijk, zodat
van begin tot eind een strijd om de
beste plaatsen gevoerd zal worden.
Doordat er drie manches met pun-
tentelling worden gereden, zal er
ook driemaal slag geleverd worden.

Met enkele prominente rijders
wordt nog onderhandeld, waardoor
de kans niet is buitengesloten, dat
men driemaal een enerverende
zijspanrace kan zien.

ROTAN
GERO-ZILVIUM.
ZILMETA.
SERVIEZEN.
KOP EN SCHOTELS

Raadsleden in hoger sferen
Zowel Zaterdag- als Zondagmiddag
hebben de raadsleden „in hoger
sferen" vertoefd, door een vlucht
per helicopter boven Zandvoort.
Doel van deze vluchten was, de
raadsleden vanuit de lucht de mo-
gelijkheden te tonen voor uitbrei-
ding van het dorp, hetgeen in vogel-
vlucht hel beste waarneembaar is.
De vlucht werd Zaterdagmiddag
meegemaakt door burgemeester Mr.
H. M. van Fenema, Zondagmiddag
door de directeur van publ. werken,
de heer M. Deulekom, die beiden de
raadsleden over deze uitbreidings-
mogelijkheden tijdens de vlucht in-
lichtten. Na afloop van beide vluch-
len verklaarden allen zich enthou-
siasl over hetgeen men had gezien.
De heer S. Slagveld merkte spon-
taan op: „Nooit heb ik geweten, dat
Zandvcort uit de lucht zó mooi kon
zijn". Ook de gemeente-secretaris,
de heer W. M. B. Bosman, maakte
Zaterdagmiddag de trip mee.

De Heer en Mevrouw WEDMAN-
PRIESSEN geven met grote vreugde
kennis van de geboorte van hun
dochter

MARJON.
Curagao Hato (D.W.I.).
26 April 1954.
Louis-Paula 66.

Heden overleed onze lieve
zorgzame man en( vader

Willem Joost Jan
Meertens

eerder weduwnaar van
Zwaanette Hovingh,

inleven tandarts te Zandvoort,
in de leeftijd van 48 jaar.

Breda:
M. Ph. H. Meertens-Simons
K. J. J. Meertens
H. P. R. Meertens
Roelant
Mariette

De begrafenis heeft plaats
gehad Zaterdag l Mei des na-
middags te 2.30 uur op de
Begraafplaats „De Bieberg"
te Breda (Ginneken).
BREDA, 28 April 1954.
van Brakelstraat 12.

Tot onze diepe droefheid
overleed heden in het Diaco-
nessenhuis te Haarlem, na een
langdurig gedragen vlijden,
onze lieve Moeder, Behuwd-,
Groot- en Overgrootmoeder,

Mevrouw
Grietje Paap-Koper

in de ouderdom van 87 jaar.
Zandvoort:
Arie Paap.
Aagje Paap-Bol.
Vorden:
Rijntje Vruggink-Paap.
E. J. Vruggink.
Zandvoort:
Engeltje Schweinsbergen-

Paap.
Petrus Schweinsbergen.
Wed. M. Paap-Keur.

ZANDVOORT, 6 Mei 1954.
Heemskerkstraat 12.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Zaterdag 8 Mei
a.s. des v.m. 11.15 uur op de
Algem.Begraafplaats te Zand-
voort. Vertrek Heemskerk-

straat 12 te 11 uur.

Ned. Padvindsters Gilde
Al enige maanden reist een ten-

toonstelling van 't Ned. Padvind-
sters Gilde door ons land. In elke
plaats waar een afdeling is, komt
deze tentoonstelling. Woensdag 12
Mei is Zandvoort aan de beurt. In
het clubhuis „De Tonnenberg" aan
de Hogeweg kan een ieder, die be-
lang stelt in jeugdwerk en in 't
bijzonder in 't padvindsterswerk,
hier op een alleraardigste manier
kennis maken met dit werk.
De kabouters en padvindsters hopen -
nu maar, dat velen zullen komen
kijken. Er wordt een klein entree
geheven om de onkosten te dekken.
De tentoonstelling is vanaf 's mid-
dags 4 uur geopend.

Blijft U toezien?
We leven in een tijd, vol van

gevaren. Nog altijd hangt als een
dreigend spookbeeld de mogelijk-
heid van een nieuwe oorlog om ons
heen. Allerwegen wordt bewapend
en deze gewapende vrede veront-
rust de mensheid. Het algemeen
wereldbeeld is somber en veront-
ruslend en paraatheid blijft meer
dan ooit geboden. Paraatheid naar
buiten, paraatheid óók voor even-
tueel optreden binnen onze lands-
grenzen, wanneer het nodig zou zijn,
de strijd te moeten aanbinden tegen
de 5de colonne, die ongetwijfeld zal
optreden, wanneer een conflict tot
uitbarsting zou komen.

Voor die innerlijke paraatheid
zorgt onze Nationale reservedienst.
Vaderlanders, die het eerlijk met
hun land menen, opgenomen in de
Nationale reserve, de reserve Rijks-
en gemeente politie; en de Lucht-
wschtdlenst, opgebouwd uit vrij-
willigers, die straks, als dat nodig
zijn mocht, gezinnen, have en goed
zullen trachten te beschermen
tegen hen, die zich geen goede
Vaderlanders zullen tonen. Zij blij-
ven in de plaats van inwoning of
in de omgeving dienst doen, zij be-
zitten dus de zo noodzakelijke ken-
nis van het terrein en kennen de
mensen uit hun omgeving, zodat zij
in dit opzicht véél vóór hebben.

Deze reservediensten, die a.s. Za-
terdagmiddag in Zandvoort gaan
oefenen, zijn bereid gevonden, hun
eigen land, eigen stad of dorp,
eigen straat en eigen gezin als het
meet, daadwerkelijk te beschermen.
Elke niet-dienstplichtige tot 60 jaar,
die ruggegraat heeft, kan via het
Nationaal Instituut wettig gezag tot
een dezer diensten toetreden. Er
worden helaas nog vele namen
gemist!

Let U Zaterdag a.s. eens op de

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
Viering H.A.

17 uur: Ds. A. de Ruiter.
H. A. en dankzegging.

HERVORMDE KERK
A.s. Zondag 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer F. Schmidt.

10.30 uur: Ds C. de Ru
Bediening H. Doop.

7 uur: Jeugddienst, Ds. J. Brons-
geest, predt. te Haarlem.
Wcodbrookerskapel Bentveld.
10.30 uur; Ds. R. H. Oldeman.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:

Ds. H.A.C. Snethlage van R'dam.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in „Ons Huis". Spr. M. C. Dr^ijer,
Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 7, 8.30 en 10 uur

de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen om 7 en

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

oefening en het defilé van deze
mannen, die reeds het voorbeeld
gaven. Blijft U dan toezien? Dat zou
niet alleen onverantwoordelijk,
maar óók laf zijn! Sir Winston Chur-
chill sprak eens: „Dit is geen tijd
om er zijn gemak van te nemen.
Wij moeten iets durven ondernemen
en volhouden!" Het gevaar
lijkt vér af, het kan ook vlakbij zijn.
Knoopt U deze uitspraak van En-
geland's grote staatsman eens goed
in Uw oren, overdenkt die uitspraak
eens en dan zult U er óók naar
handelen. Nu... .direct!

,.Het Joodse vraagstuk"
Op uitnodiging van de culturele

kring „'t Helrn" hield Mr. Abel J.
Herzberg in hotel Keur Dinsdag-
avond 27 April een boeiende lezing
over het onderwerp: „Het Joodse
vraagstuk". De voorzitter van ,,'t
Helm", Mr. A. Merens, betoogde in
zijn openingswoord, nog nimmer
een dergelijke grote belangstelling
voor een lezing in Zandvoort te
hebben, meegemaakt, iets, waardver
hij zich zéér verheugde.

Mr. Herzberg verdeelde zijn cau-
serie in twee onderwerpen op zich-
zelf, n.l. het Anti-Semietisme en de
jonge staat Israël, en betoogde, dat
vreemdelingen in de jonge staat
Israël een opmerkelijke liefde en
toewijding tonen voor dit land.
Voor elkeen, die de Bijbel goed
kent, heeft dit land een bijzondere
aantrekkingskracht, omdat men er
de geschiedenis van het Joodse volk
in terugvindt. Anti-Semietisme
achtte spreker een sociaal verschijn-
sel, voor hem slechts van geringe
betekenis, omdat daartegenover
staat de grote Monotheïstische idee,
waarin de nationale en geestelijke

• gemeenscha'p samenvalt. Anti-Se-
mietisme is geen verschijnsel van de
laatste jaren, integendeel, 2.000 jaar
geleden was keizer Herodes reeds
een groot anti-semiet, die in
kwaadaardigheid niet onderdeed
voor Hitler, doch tenslotte is dit
anti-Semietisme terug te leiden tot
een reactie van de meerderheids-
op de minderheidsgroepen. Ook na
de oorlog bleef het anti-Semietis-
me, zelfs nog in heviger mate dan
tijdens de jaren '40-'45.

De met grote aandacht gevolgde
rede, maakte op de toehoorders
diepe indruk en werd door een
interessant debat gevolgd. K.

(Moest vorige week overstaan).

Slotuitvoering ,Wim Hildering'
Donderdagavond besloot de toneel-
vereniging „Wim Hildering" haar
loneelseizoen met een opvoering van
„Clairvoyance", experiment in drie
gedeelten door A. J. Zoetmulder in
gebouw „Zomerlust", een opvoering,
die zeker alleszins geslaagd mag
worden genoemd en waarvoor grote
belangstelling bestond. Onder regie
van Arie Mourik wisten de spelers
door het brengen van een maximum
aan spanning en een vlotte rolkennis
op knappe wijze het niet ondenk-
bare gevaar van eentonigheid, door
de meermalen lange clausen, en ge-
brek aan handeling tot een mini-
mum terug te brengen, waardoor
een aantrekkelijke voorstelling ont-
stond. Speciaal in het tweede bedrijf
werd in de gedroomde scène knap
toneelspel gebracht.

Daar „Wim Hildering" met deze
opvoering deelneemt aan het con-
cours van de Ned. amateur toneel-
unie (N.A.T.U.), zal een critische
beoordeling van de spelers onver-
meld dienen te blijven, doch vast
staat, dat het ensemble met deze
opvoering zeker niet de minste
prestatie leverde van het thans
achter haar liggend seizoen.

Voorzitter C. Reurts opende en
sloot de avond en huldigde na af-
loop de dames-medespelenden ver-
diend met fraaie bloemen.

U WEET HET
Voor het beste naar SLAGBRIJ BURGER!

Toch zijn ook onze prijzen niet hoger, b.v.:

500 gr.
Kalfslappen /'1.48
Kalfsfricandeau ,/'2.10
Varkenslappen ƒ2.10
Varkensfricandeau ƒ2.25
Varkenscarbonade, v.a. ƒ1.78

Rundvlees 500 gr.
Doorregen Runderlappen./'1.65
Magere lappen ƒ1.98
Fijne riblappen ƒ1.98
Lamslappen, v.a ƒ1.58
Lamscarbonade ƒ 1.48
Lamsbout ƒ1.95

Vet by' vlees GO et per 500 gr.
WEEKEND RECLAME: t fï Q ~f
100 gram Ham en 100 gram Saks \ O 57 V» l

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643



Sfeer - Gezelligheid
Zomer en winter geopend!

ZANDVOORT

ANNEX CABARET „EXTASE"

*dagelijks

met zijn Weens orkest

*
In ons internationaal cabaret-programma:

TERRY SISTERS
Dans-duo.

*
GROSTELLI

Jongleur.

*
IOA HAJOS 6 SURAItl

Dansen uit 1900.

*
Zondagmiddag Thé Dansant.

Bakkerij Gebr. Houtman
KERKSTRAAT 15 -

Moederdag
Taartendag
De bakkerij, die reeds
méér dan 30 jaar in de
Kerkstraat gevestigd is.

TELEFOON 2253

Kerko en Fablo
SHIRTS

In alle nieuwe modellen, en kleuren
verkrijgbaar bij

Maison De Nouveauté
KERKPLEIN 3

80 jaar ervaring op
film- en. fotogebied

heeft

A. BAKELS

ZAND VOORTS GROOTSTE SPECIAALZAAK!
Een Box camera v.a. ƒ14,50. LEICA tot ƒ1150,—.

Film camera's sterk verlaagd in prijs!
De KODAK BROWNIE 8 mm. NU J'18K,-.

Filmen is niet duur! Kleurenfilms steeds voorradig.

Sol's maakt,
wat smaakt!
Zeg doe me een lol,
Geef me een ijsje van Sol!

SOL'S AUTOMATIEK
KERKPLEIN

Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen en gedistïüeerd!

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 215O

'n Naam die kwaliteit garandeert:

EIGEN FABRIKAAT
EXQI/FSE SUIKERWERKEN!

ENORME SORTERING CHOCOLADE EN BONBONS

Grote collectie LUXE DOZEN
uitsluitend van gerenommeerde huizen.

EEN LEUKE SORTERING!
Ook in kleine, speciale verpakkingen.

CHOCOLA TER/E
CONFISERIE

Bovenaan de KERKSTRAAT.

Les Fils de P. Bardinet
CURACAO CHYPRE

Per luxe aarden kruikje van "ƒ, liter f i 3,75
Fer'luxe aarden kruikje van 3/8 liter f 8,3O

H. A. van Deursen
Wijn- en Gedistilleerd handel

KERKSTRAAT 12a - TELEF. 2532

5 EET MEER FRUIT, HET IS GEZOND! g

De speciaalzaak in Zandvoort

KEMP's FRUITHANDEL
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452
Wij hebben reeds verse Aardbeien,

Tomaten en Asperges.
Onze etalages tonen U een keur-

collectie uitgelezen fruitsoorten.
RUIME SORTERING N O T E N .
Speciaal adres voor Fruitmanden.

Geen verkoop van groenten en
aardappelen.

EET MEER FRUIT, HET IS GEZOND! W

25 jaar in parfumerieën

Dinsdag 11 Mei a.s. herdenkt
parfumerie Hildering het 25-jarig
bestaan van de zaak in de Kerk-
straat. Men viert het op zéér sym-
pathieke wijze. Een cabaret-feest-
avond voor onze ouden van dagen,
een demonstratie-middag voor de
dames en twee gratis filmvoorstel-
lingen voor Zandvoorts jeugd zijn
waarlijk geen kleinigheid. De heer
W. Chr. Hildering — overleden in
1946 - begon 12 Mei 1929 in het
huidige pand een winkel in par-
fumerie-artikelen, de zgn. „Goed-
kope winkel", zoals op de etalage-
ruit geschilderd stond. Hij had toen
reeds een zaak in Amsterdam in de
Weesperstraat, later in de P. C.
Hooftstraat. De winkel in de Kerk-
straat besloeg toen de helft van de
tegenwoordige ruimte, daar het
achterste gedeelte was ingericht als
dameskapsalon. Na 5 jaar, in 1934,
volgde de eerste uitbreiding en
verdween deze kapsalon, die even-
eens als winkel .werd ingericht.-
In 1942 moest men evacueren, nadat
nog diverse interne verbouwingen
hadden plaats gehad. De zaak werd
overgebracht naar een winkel in de
Vijzelstraat in Amsterdam en aldaar
opnieuw geopend. In 1946 keerde
zcon Henny naar Zandvoort terug
om de zaak opnieuw te beginnen en
bleef zijn vader in Amsterdam.
Na diens overlijden kwam de zoon"
W. Chr. in de zaak in de Vijzelstraat
doch na enkele jaren werden Am-
sterdam en Zandvoort verenigd en
drijft men thans gezamenlijk de
beide winkels. Parfumerie Hilde-
ring groeide in de loop der jaren uit
tot een der meest toonaangevende
winkelbedrijven in onze gemeente,
dat met glans de concurrentie en
keuze uit de grootste steden in ons
land kan weerstaan. Dit jaar op-
nieuw bracht men in de Kerkstraat
talrijke nieuwe verbeteringen aan
en men mag zich erop beroemen,
alom grote bekendheid te genieten.
Ook in het amusementsleven nemen
de beide jonge ondernemende
zakenlieden in Zandvoort een. grote
plaats in. Zij zijn populair en actief
en drukken in dit opzicht geheel en
al de voetsporen van hun nog altijd
zozeer gemiste vader. Van harte
feliciteren wij parfumerie Hildering
met dit zilveren jubileum. Moge de
groei en bloei, die men in, de afge-
lopen jaren meemaakte, zich óók in
de toekomst blijven voortzetten.

Zilveren jubileum
Op Woensdag 12 Mei hoopt de heer
J. van Dam, wonende in de Haar-
lemmerstraat, de dag te herdenken,
dat hij 25 jaar geleden als bediende
in dienst trad bij de heer H. J.
Gieske, wijnhandelaar, wonende
Zandvocrtselaan 347 te Aerdenhout-
Bentveld.

Op MOEDERDAG
?ijn het vooral de kleine atten-
ties die het hart veroveren!
GEEF MOEDER op die dag
iets heerlijks, dat zij zichzelf
niet gunt!
Wij hebben een zeer ruime
sortering van aantrekkelijk
verpakte DOZEN BONBONS
en CHOCOLADE.

Verder: TABLETTEN CHOCOLADE, LIKEUR-
FLESJES, RUMBONEN, DOZEN PASTILLES.
Alles in een extra verpakking.

Heden weer Matzes.
Ook voor DIABETICI
Voor Moeder alleen het beste!

Chocolaterie M. C. VAN NOL
TELEF. 2364 - KERKSTRAAT 34

Sportcolberts
in vele variaties van ........ ƒ29, — tot ƒ56, —

in tropical, kamgaren,
multi color enz. van ........ ƒ63, — tot ƒ128, —

Pantalons
in een grote keuze van ...... ƒ15, — tot ƒ43, —

Regenjassen
voor Dames en Heren van .... ƒ29, — tol ƒ95, —

Mantelcostuums
in origineel kamgaren .................. ƒ95, —

VERDER EEN GROTE SORTERING in:
Windjacks, Jongensbroeken, Joppers,
Corduroy en Manchester Pantalons.

KLEDING-
BEDRIJF

Kerkstraat 2O - Telef. 3136

Hotel-Café-Restaurant

KERKSTRAAT 27
ZANDVOORT

SPECIALITEIT
in INDTSCH ETEN

HET aangewezen adres
in Zandvoort, waar U
goed en goedkoop eet.

IK KOOK ZELF!

Geen feestelijkheden

op bevrijdingsdag
Evenals vorig jaar is de bevrij-

dingsdag aan Zandvoort onppge-
merkl voorbijgegaan. Er was in de
badplaats totaal niets te doen. Na de
reeds vrij povere Koninginnedag-
viering heeft deze bevrijdingsdag
zonder feestelijkheden nogal wat
onlslemming en teleurstelling bij

'vele inwoners gewekt. De Oranje-
vereniging „Zandvoort" verklaart,
dat men geen geld bezit om enige
festiviteit te kunnen organiseren,
doch men merkt op, dat het met
wat goede wil zeker mogelijk moet
zijn, zonder veel kosten deze dag
in elk geval niet onopgemerkt te
luien voorbijgaan. Naar .wij ver-
nemen, hebben straat- en buurt-
vcrenigingen het plan opgevat, bij
voorkomende gelegenheden zélf het
ccn en ander voor te bereiden in
nauwe samenwerking met plaatse-
lijkc verenigingen, waartoe de Hal-
testraatvereniging op Koninginnedag
reeds het initiatief nam door het
organiseren van een gecostumeerde
kinderoplochl, waarvoor zéér grote
belangstelling bestond.

Koninginnedagviering

Hoewel de tulpenrallye in Zand-
voorl een bijzonder druk verkeer
veroorzaakle en bovendien deze dag
reeds weer een groot aantal vreem-
delingen de badplaats binnenkwam,
zcdat een gezellige drukte heerste,
werd de eigenlijke viering van Ko-
ninginnedag een gebeurtenis, die
zich kenmerkte door ingetogenheid
en rust.

Des morgens om half negen werd
deze' viering ingezet met harmonie-
muzick door de Zandvoortse mu-
ziekkapel, van de trans van de
watertoren af. Door de gunstige
wind werden de klanken in de
dorpsrichting gedreven, zodat een
bijzonder mooi effect verkregen
werd.

Om lien uur verzamelde zich de
jeugd van de Zandvoortse scholen
voor hut bordes van het raadhuis,
waar onder leiding van de heer
Herman Decs, met begeleiding van
de Zandvoortse muzickkapel op
Crauic wijze een zevental Vader-
landso liederen uit volle borst werd
gezongen. Een bijzonder goed samen-
gaan van kapel en zang werd thans
verkregen, zodut deze aubade uit-

stckend slaagde.
Op het bordes hadden burgemees-

tcr en mevrouw Van Fenema plaats
genomen met de gemeentesecretaris,
wethouder A. Kerkman en het be-
sluur van de Oranjevereniging, dat
deze aubade had georganiseerd. De
burgemeester sprak — nadat het
zingen was beëindigd — de ongeveer
7UO kinderen toe.

Mr. Van Fenema gewaagde ervan,
blij te zijn, weer opnieuw deze
aubade te kunnen medemaken, die
vorig jaar wel zéér gemist werd.
In een enthousiaste toespraak me-
morcerde spr. wat het Koningshuis
voor Nederland bctekenl en wal het
zeggen wil, in een vrij land te leven.
Spreker besloot, met erop te wijzen,
hoc Ncerlands jeugd onze Koningin
na aan het hart ligt on wekte de
jongens en meisjes op, pal te slaan
voor ons Vorslcnhuis. Onder grote
bijval deelde de burgemeester mede,
dal het gemeenlebesluur namens de
jeugd ccn gelukstelegram van trouw
en aanhankelijkheid aan de jarige
Vorstin zenden zou, waarna de
plcchligheid besloten werd met het
zingen van de eerste twee couplet-
len van het Wilhelmus, waarna een

driewerf „hoera" op Koningin
Juliana werd uitgebracht.

De sympathieke geste van ons
gemeentebestuur, de jeugd op school
c p een ijsje te tracteren werd van-
7.0] f sprekend enthousiast ontvangen.

KINDEROPTOCHT.
De Haltcstraatvereniging had des

middags een gecostumeerde kinder-
optocht uitgeschreven, waarvoor
zéér grote belangstelling bestond.
Méér dan 400 kinderen namen eraan
deel in groepen, paren en indivi-
dueel. Van de costumering was zéér
veel werk gemaakt, er waren bij-
zonder fraaie groepen onder, daar-
lUia.-l óók veel bekoorlijke, koddige
en kunstzinnige groepen, zodat de
jury, beslaande uit de heren Ton de
Boer, Ab. de Brouwer en P. van der
Mije, voor een y.éér moeilijke taak
werd gesteld. Gelukkig was het
üiinlul pi ijzen zó groot, dank zij de
spontaniteit van de winkeliers in de
Haltestraat, dat de meeste kinderen
met een prijs huiswaarts keerden.

Des avonds om 9 uur werd Zand-
voorts dorpscentrum in het gulden
licht gezet van de honderden lamp-
jes, die de seizoenverlichting vormt
in Kerkstraat en Haltcstraat. Het

Geef Moeder een boek!
Boekhandel V. J. van Petegem
KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793.

H.Lansdorp
KERKSTRAAT 33 - TEL 2359
Gediplomeerd horlogemaker.

Voor duin en strand: Water- en
stofdichte horloges in div.prijzen.

REPARATIE aan UURWER-
KEN, GOUD en ZILVER.

Het ijsje
van Zandvoort!

KERKSTRAAT 8.

Moederdag
Een Taart
van BOSMAN

KERKSTRAAT 22 - TEL. 2126

Verras Moeder
Zondag met:

SETTER-SET NYLONS
SWAN ZAKDOEKJES
HANDSCHOENEN
TRUITJES
BLOUSES v.a. ƒ6,95
ROKJES v.a. ƒ9,75
SHAWLS
TWEKA EN BLEYLE
PAKJES EN JURKEN.

Bakels
Uw Modehuis, sinds 1874

Kerkstraat 29-31 - Tel. 2513

Hotel-CaEé-Restaurant

KERKSTRAAT 11
TELEFOON 2263

Het gehele jaar geopend.

Kerkstraat 16
Zandvoort

Het trefpunt van IJSKENNERS!
SPECIALITEIT in IJSTAARTEN

was jammer, dat door hel niet tijdig
leveren van de benodigde kabel, de
verlichting op de Grote Krocht nog
niet gereed was, terwijl óók in de
Haltcstraat de nieuwe lichtbogen
nog ontbraken. Niettemin bracht dit
vele licht een gezellige drukte, die
tot laat in de avond voortduurde.
De buurtvereniging „De Wurf" ver-
hoogde daarbij nog de Koninginne-
dag-sfcer, door het organiseren van
ccn kleine lampion-optocht voor de
kinderen der leden, die door de
verlichte straten trok, voorafgegaan
door een praalwagen, waarop in
oud-Zandvaorts cosluum geslokenen
ccn .schilderachtige aanblik op-
levcrdcn. K.

GEVRAAGD: NETTE WERKSTER.
2 halve dagen per weck.
Nooy, Haarlemmerstraat 4.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort

werd gedurende de maand Maart
1954: Ingelegd ƒ57197,95; terugbc-
taald /'6G679.03. Gedurende do
mud. April werd ingelegd/'C73C2.34;
terugbetaald ƒ50743.75.

O.S.S. treft voorbereidingen
In de afgelopen week kwam het

bestuur met haar technische com-
missies en lescommissarissen bijeen
ter nadere bespreking van de
zomer-evenementen, die ter ge-
legenheid van het gouden feest ge-
geven worden.

Door de zeer grote inschrijving
voor het nat. volleyball-tournooi op
16 Mei a.s., zal de desbetreffende
commissie zich tot het uiterste
dienen te geven om de voorberei-
dingen tijdig klaar te krijgen. Vol-
gens de inschrijvingsvoorwaarden
dienen alle deelnemende vereni-
gingen een scheidsrechter en teller
te leveren, zodat hierdoor geen
moeilijkheden kunnen ontstaan.

Voor de wandelmarsen van 15 km.
voor de jeugd en 25 km. voor de
ouderen op 29 en 30 Mei a.s. werd
het advies gegeven, reeds nu trai-
ningsmarsen te organiseren. Zowel
verenigingen en groepen, als parti-
culieren kunnen zich voor deelname
opgeven bij de heer J. L. de Bas,
Zandvoortselaan 62, tegen een in-
schrijfgeld van ƒ!,— en ƒ0,70 voor
resp. K.N.G.V.-leden boven de 16 jr.
en jongeren en ƒ1,25 en ƒ0,85 voor
dezelfde categorie niet-leden. Alle
bedragen met inbegrip van een
toegangsbewijs voor de duinen.

Aan de turnwedstrijden van de
Kennemer Turnkring, voorafgaande
aan de internationale turndemon-
straties op 4 Juli a.s. in het Sport-
park, wordt zowel door dames,
heren, jongens als meisjes van
O.S.S. deelgenomen.

Te beginnen in Mei zal nog eens
extra aandacht besteed -worden aan
de wedstrijdnummers. Uit dien
hoofde zullen de dameslessen van
Dinsdagavond een kleine omzetting
ondergaan, doordat de rhythmische
les van 7.30-8.30, de A en B groepen
van 8.30-9.45 gezamenlijk en een
wedstrijdonderdeel van 9.45 -10.30
wordt gehouden.

Bovendien zullen op Woensdag-
avond extra lessen worden gegeven,
respectievelijk voor jongens, meisjes
en heren.

Daar de oefening van de Olym-
pische dag ook bij de wedstrijden
van 4 Juli a.s. is opgenomen, werd
voorts besloten met een groep dames
aan deze Olympische dag op 3 Juni
a.s. deel te nemen.

Een instructie-avond onder lei-
ding van het technisch bonds-
bestuurslid Nun Verhoef, vindt
Zaterdag 8 Mei, aanvang 6.15 uur in
het Zanderinstituut te Haarlem
plaats.

Politie tafeltennis
Een tweetal teams van de Z.P.S.V.
nam deel aan de tafertennis-team-
kampioenschappen van het district
West van de Ned. Politie Sportbond
te Amsterdam. Het eerste team
moest in zijn eerste wedstrijd uit-
komen tegen het sterke Amsterdam
l en zag zich daarna uiteraard
direct in de verliezersronde ge-
plaatst. De leden van het Zand-
voortse team brachten het in die
ronde na overwinningen op Alphen
a.d. Rijn en, Utrecht l tot de halve
finale, doch moest zijn meerdere
erkennen in het team uit Haarlem,
zodat met de tweede prijs genoegen
moest worden genomen. Het tweede
Zandvoortse team kon zich tegen de
sterke tegenstanders niet voldoende
weren.

Tennisnieuws
Ondanks de minder gunstige

weersomstandigheden konden de
diverse wedstrijden j.l. Zondag toch
zonder veel vertraging worden ge-
speeld. Het Ie team bevocht een
verdiend gelijk spel tegen het
sterke Groen Wit 5. Jammer, dat
een 4-2 voorsprong prijsgegeven
moest worden, maar de 4-4 uitslag
is toch wel de juiste.

Vliegende Hollanders 3 was te
sterk voor het 2e team van Zand-
voort en het werd een 8-0 neder-
laag. H.T.L.C. 5 won welverdiend
met 8-0 van het 3e team.

A.s. Zondag speelt T.C.Z. l uit
tegen het sterke Shell 3, het 2e gaat
naar Mozaïek 4 en moet trachten
daar een beter resultaat te behalen
dan tot nu toe. Het 3e speelt thuis
tegen Lucky Strike l en zal zeker
zijn best doen om de laatste plaats
van de afdeling te verlaten.

Lezing van kapt. Westerling
De heer Westerling, ex-kapitein

van het voorm. K.N.I.L., zal onder
auspiciën van de stichting S.O.S.
„Steunt Ontredderde Staten", waar
hij voorzitter van is, een spreek-
beurt vervullen in „Ons Huis"
Dorpsplein, op Donderdag 13 Mei
a.s. des avonds om 8 uur. Hij houdt
dan een lezing getiteld: „Wat Ne-
derland moei weten".

Het spreekt vanzelf dat de heer
Wcslerling in zijn betoog veel zal
mededelen van hetgeen achter de
schermen na de Japanse capitulatie,
in Indonesia is geschied. Tal van
feiten die om allerlei duistere rede-
non voor het Nederlandse volk zijn
verzwegen, zal hij onverbloemd aan
hel licht brengen, omdat hij het zijn
plicht acht, zijn gehoor van de
werkelijkheid op de hoogte- te slcl-
len. Ongelwijteld zullen velen van
de gelegenheid gebruik maken om
deze interessanie figuur, die reeds
vele- jaren in het middelpunt van
de publieke belangstelling staat, te
leren kennen. Na afloop van de
lezing geeft de heer Westerling zijn
gehoor ruimschoots de gelegenheid
lot vragen stellen.

Hoewel de heer Westerling door
de talloze geruchtmakende publi-
calies door velen als een poliliek
avonturier werd beschouwd, winnen
/.ijn inzichten hoc langer hoe meer
terrein. Niet alleen in Nederland,
maar ook In het buitenland ziet
men steeds meer in, dat hij ccn groot
kenner van het Ooslen is.

„Niet Londen, maar Westerling
had gelijk", zo concludeerde een
gezaghebbend blad in Australië, dat
eens parlij koos voor Soekarno en
de zijnen.



Foto- en Fürnartikelen Zeer ruime sanering in alle soorten
camera's Sterk verlaagde prezen.
Kodak S m.m. opneem-camera .ƒ186

FOTO-KINO

i^en goede b-kende m onze stad i Laatste kaas op f 40.000.- aan prijzen
i a.s. kunt U de oplossing vooru-aar vele v a n mijn kennissen en ik-

zelf met «=en E5ruït har; de w*s aan ! de grote wssserij-?rijsvraaB iazraden. Vere*e:
daarbij met als Uw uirgel azen wasserij ii:
14- vullen :

toevertrouwen \Vari: P e e p e r kom
•A-OS; \eilis en . . . . voordeliger dan c
U thuis kunt wassen.

rij NA'. PEEPERKORN. H*emsiedt
De waardebon die U den van ons
nnjgl is een veiiig «.'as-tegoed.

kan cneedoen! V/sag de
kans. maar... haas: U.

(gcb-i;-.f.iKl^ar| a'e Jijne lüCi.

Bierersvsartwe
Keemsfcede
Teleï. 38390

WASSERU N.V.

Speciale aanbieding
voor Moederdag l

Prima Graslinnen LAKENS
1-pers. .r 2.35

Bijpassende SLOOP /1.3B
Badhanddoeken, zeer mooi /2.2D
Prima THEEDOEKEN, v.a. CB et.

rnet S servetten /l 1.65
ONTSIJTLAEENS. aparte kleuren .ƒ3.65
barnes Onderjurken rnet strook en kant .;3.95
Dame; PYAMA's. nieuwste tinten .7 B.S5
Dames NACHTHEMDEN, zeer mooi '3.9B
Dsmts CAMïSOLE 1.9S 3::p. Directoire >1.9B

Dc-DEies ZAKDOEKEN vanaf 9B et.

Zeer mooie Nylonkousen vanaf f 2,75
De nieuwste Dames Puliovers

vanaf f 4,85
IN WGL DE GB.OOTSTE SOETEEÏNG :

DE WOL3AAL
Haltestraat 12a - TeEef. 2099

Advertentietarief losst ; VEP^OPLEIC tijdens -*-%.--
aaverterties 5=" m.m. regel i dtZirg door Zanrvoor: een

'*^"'^ " "'" '. " L _ L
/ " *"' — i -'•>~-'-;£ terug te bezorgen

l^aren-Zandvoort of omg.

VTCKZKGHVIL.
Aangeb. huis in Leeu\var-

rims ir. Zancvooi't o* 3ent-

f..e~. uztge&l. 3:. no. 4&-43S

Last van Uw voeten?
Mevr.W.Huijboom

help; U!
lied. C-edipC.
Pedicure-Manicure.

Bezoekt U ook aan huis
Jan Steenstraat 9 a

Voetverzorging
3REDEHODE3THAAT 72.

TELEF, SC'23.

Mevr. A. Moi-v. Bellen
Diploma AJC.O.V.

Flinke hulp gevraagd
Voor •A'ir.ke! en '̂ 'i;!:- -«-erk. Hoog loon.

K.ruideniersbedrij5 ?. KEHX1\£AN
Haitestraat hoek Z&estrast.

Een Banketbakkersieerling
kan geplaatst worden bij 3CSMAK. Kerkstr. 22.

SCevr. \"err.age. rsurgerr. ^ngeloertsstr. 4S (acn-
t-iij-.; z-jfc«r. VOG2. DIRECT

een net meisje
voor na."*e di^ger; of S ^ele d=.ger: t>er \veeic.

HOTSLHOVDIZH5:

Ter pacht aangeboden:
tt Zandvoort klsr. F A IC J L I E - K O T E L
als dipendan-je. 3r no 4i-4ï9 bureau v.d blad.

wijziging van de voorwaarden
'. 'jrjf ce t'e^^^chTirpp rc f ï hc.'y~,Trg en

HOEDEN TRIMMEN

Wendei ine van Raamsdonk
De vr.-.-.stract T - Zandvoort.

Belangrijk bericht!

enig in Zandvoort zijn

Trouwwagens.
TAXI P. KERKMAN

.-i.; ZO.VD/.G ~.** 1-J.-S? TOL~P>1!\'GCA
•«ca- KZUXEXHOr '."'. de BOLLE.'-''.

Theater 5jMonopoIeïS

Dir. Gebr. Koper Telei 2550

Vanaf Vrijdag 7 Mei t.ni. Maendsg 10 Kei - S anr

IvCAHIKA P.ÖSK - ?AL"Ï. HUBSCHMTD
WA1TZR IvTt'LLE?. en HELLV SSSVI in:

MASKE IH BLAU
Dans. Tempo, Tenperameni. Operette.
He\'U=' Opgenomen in Aglscolor!

Vanaf Dinsdag II Mei t.m. Donderdag 13 Mei 8 u,
De film over de nood en bet geluk van
het moederschap. Sen episode uit de prak-
t;~k van een vro-'^enarts.

P/lysterie van het ïeven
met: Gr STA V F3.6KLTCH - COHKELL
3O3.CHEH3 - HAK5I KICOTSCK -
VIKTO3. STAAL. Toegang 14 jaar.

£on<iagnïiddeg 9 Mei 2.30 uur
VTederom een uitzonderlijk film-«-erk. VTij
presenteren U : DOKALD O'COKKOH.
?I?EH LAITHIE - JIMMY DUSAKTE
in de grootse creatie

THE MiLKMAM
Toegang elke leeftijd.

M. M. v.d. HILST
KANTQORfVE&CHINEKANDEL

Amsterdam - Tel. 42870- S57O1
Zandvoort - Tef. 2014

Verkoop - Verhuur - Reparatie
van

Schrijf-, Tel- en Rekenmachines

SCHOOXMAAKTIJD IS JA" HET L-AKD.
PJJ1K UW R.OMMZL AAK DE KAKT!
ZIT L' KET DIE 3OEL IK KOOD,
3EL DE FISMA AKZSSLOOT!

W ij geven DE HOOGSTE VTAARDE
voor alles wat U kwijt wilt zijn'

O.a. : Lompen ................ 30 et. p. kg.
Cïrton ...................... 3 et. p. kg.
Tijdschriften en couranten . . . . 4 et. p. kg.

Lwd. geel koper en alle andere ouae metalen,
baden, £?ey5.eT; en:, en:, tegen beursprijzen.
BELT U ÊVE1\- 2 ^'IJ KOMEN DIRËCTT

A. AKERSLOOT
SCHELPENPLEIN 7

de gehele dag geopend!

Voor Uw drukwerk:

Drukker i j Van Petegern & Zn.
Ke-Ktlrael EB Te lef. 27S3

Katholieke
Begrafenis verzorging

P.A.d'HONT
Keren; iraKt 4 - Telel, 2137

V'jfj-r Zandvoort, Bentveld,

Deze week RECLAME

250 gram Allerhande

voor 60 cent
H. GORTER

PP-INSElx-HOFSTHAAT fak. Brugstr.
TELEF. 2153

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

De Stichting S.O.S. «Steunt Ontredderde Staten»
organiseert een openbare bijeenkomst in ..ONS HT7ÏS". Dorr»s-
piein 2-5. teief. 2374 te Zandvoort. cp D ON D E H D A G 13 Mei.

•waarop de Heer

WESTERLING
ex-Kpt. van het v.m. KA".i.i_.

Wat Nederland MOET weten
Ns aSoop gelegenheid tot vragen stellen..

Voorverkoop van kaarten vanaf heden aan de zaal.
Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 TIUH. ENTH3E ƒ1.00.

kapsalon t UgS H 6
Hogeweg 72, Telef. 20BS
v.h. t,-_3aertes£r., A'dtun
is weer terug uit Psrijs
met de allernieuwste
Permanent esactemer.t.
Zonder machine en zon-
der electra. ook model-
len 1954 en fantastische
kleurspoelingen. alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Perma-
nent, compleet f B,—.

JANSEN EN P1ETERSE
P. En Jansen, -vrat geef jij moeder

op Moederdsg?
J. Je •«-eet Pieterse. dat ik voor

naïjn moeder alles over heb. maar
•Krat ik haar dit jaar geven zal weel
ik -sx-aarernpel niet. Je weet. ik heb
twee moeders: mijn schoonmoeder
niet te vergeten.

P. Ja. dat is nog een echt gezel-
lige vrouw. Van schoonmoeders
trordt in de regel niet veel goeds
gezegd, maar voor die zou je door
het vuur gaan.

J. Nu weet ik opeens, wat il: haar
zal geven en óók rnijn goede moeder
want doordat je het over vuur hebt.
denk il: plotseling aan vlam en
branden. Daarom geef ik mijn moe-
der een fles Vlam van Cooymans a
ƒ5.75 en mijn vrou-vr's moeder een
liter echte Bossche 3rande-vri.ir. é.
jô.SO. óók van Coovrnans.

P. Maar «-at geeï je nu aan jouw
kinderen. die moeder zijn?

J. Ook daarvoor -*-eet ik iets heer-
lijks! Hamers Advocaat a ./S.95 per
fles en daar boffen ze nog ertra bij.
want omdat het Moederdag is. geeft
Hamers aan de K.ostverloreristraat
no. S4 ze voor dat doel voor ƒ3.451
dst is 50 cent minder!

P. Ja. dat heb ik óól: gehoord,
Hamerf wilde eerst bij een fles
advocaat 2 moorkoppen geven of
een bos tulpen of een doosje zak-
doekies naar keuze, maar dat kun
je voor die gespaarde 50 cent nu
zelf kopen en b:j vrie je maar wilt.

J. Kiel langer dralen Pieterse. de
zaak is voor elkaar. "rt"rj weten nu.
wat u-ij onze moeders geven. Volg
mijn voorbeeld, want ik ga meteen
alles bestellen en daarorr. Hamers....
2556 bellen (Adv.)

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen

De uitwedstrijd van Zandvoort-
meeuwen l tegen Postduiven is j.l.
Zondag ir. een 4-0 nederlaag ge-
eindigd. Zandvoortmeeuwen 3 liet
zich in de laatste wedstrijd niet on-
betuigd. De ontmoeting tegen Scho-
ten 3 te Haarlem werd met 5-0
gewonnen. De laatste wedstrijd van
jun. b tegen VI. Vogels jun. a kon
geen doorgang vinden, daar VI. Vo-
gels niet op het appel verscheen.

« A »

De leden wordt bekend gemaakt
dat de training ingaande deze week
tijdelijk is stopgezet. A.s. Vrijdag
wordt dut niet meer geoefend.

A.E. Zondag wordt de competitie
door de elltallen van Zandvoon-
meeuwen beëindigd. Ket 1ste elftal
spteJt zijn laatste wedstrijd tegen
H..K.A.V.V. te Leidsendam. Mocht
deze wedstrijd door de Zandvoor-
ters worden gewonnen, dan neemt
ons 1ste elftal de Be plaats op de
ranglijst in.

Tensk-tte besluit hel 7e elftal de
competitie met de uit-wedstnjd te-
gen S.H.S. te Spaarnwoude. aan-
vang 12 uur.

KJ.C. Zandvoort
Dinsdag j.l. speelde K.J.C. Zand-

voort een wedstrijd-avond om prij-
zen. Dt opkomst was 'ouitengev-'oon
groot. Ie prijs P. Paap; 2e. D. Visser
Sr.; Se. J. Zwemmer, 4e. E. Keur;
5e. J. Ko] Jr.: 6e. D. Visser Jr.

R.K.S.V. The Zandvoori Boys
Uitslagen van Zondag 2 Mei:

T.Z.B. I-S.V.Y. l 0-2
T.Z.B. 2-V.V.D. 3 7-4
H.C.H. 9-T.Z.3. 3 11-1

Programma, voor Zondag a.s.:
T.Z.3. 3-Heemstede 3 12 u.
T_Z.3.jun.-D.!.O.S. a 2 u.

Bridgenieuws
Tijdens de "Woensdag j.l. in hotel

Keur beëindigde bridgecompstitie-
vsn de Zandv. bridgeclub, werden
de volgende resultaten verkregen.
_ Kampioen A-üjn: koppel van
j-'artelen-Vader. Kampioen 3-üjn :
koppel C. Keur-Peen. Kampioen' C-
lïjn koppel Snijders-Elzinga. Met
een geestig spsechje overhandige de
voorzitter, de heer J.G. Bisenfaerger
aan elk der genoemden een leuke
verrassing narnens- de Zandv. Brid-
geclub. na hen met het behaalde
resultaat te hebben geluk gewenst.

Toer-renners door Zandvoort
Zaterdagmiddag tussen half twee

en kwart voor tweeën passeerden
de renners in de ..Honde van Ne-
derland" Zand%'oort. waar op de
Koord Boulevard, naast paviljoen
Kiefer de ravitailieringspost was
ingericht. Uiteraard was hier de
belangstelling het grootst, doch ooi;
elders langs de wegen hadden
zich kijklustigen verzameld. De
politie had uitgebreide voorzorgs-
maatregelen getroffen, zodat ner-
gens enige hindernis voorkwam.
Om even half twee kwam de eerste
Srcep van drie renners door, daarna
op ongeveer 3 minuten geheel alleen
Woutje Wagtmans en vervolgens
enkele ogenblikken later het gehele
peloton. Het publiek bleek ten volle
met het gebeurde mede te leven en
juichte langs de gehele route door
Zandvoort de renners op hartelijke
wijze toe.

Schaalcnieuws

De uitslagen van de Donderdag
29 Apri] voor de promotie-degrada-
tie competitie gespeelde partijen
luiden : Verhaert-Kappelhof 0-1;
Giskes-Kop 0-1: v.d. Heyden-
Schmidt 0-1; v. Keulen-Moïenaar
1-0. Voor de promotie naar de eer-
sle afdeling heeft Kappelhof mo-
rcenteel de beste papieren, op de
voet gevolgd door Verhaert. die zich
daarmede waarschijnlijk in de eerste
afdeling zal weten te handhaven.
Schmiot is reeds verzekerd van een
plaats in de tweede afdeling, ter-
wi;l de strijd tussen van Keulen en
Molenaar om het behoud van hun
plaats en deze afdeling nog geheel
epen is.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W.

Mei
9 8.29 15.30 21.05

IC 9.35 16.30 22.14
11 10.46 37.30 23.24
12 J.1.5G 7.00 —.—
13 -.29 7.30 12.58

15
3.24
2.06

8.30 13.49
9.00 14.25

L..W. Strand
berijdbaar

4.00 12.30-19.00
5.00 13.30-20.00
G.30 14.30-21.30

.— 4.00-10.00
20.00 4.3013.00

21.00 B.30-11.ÏU
21.30 6.00-32.30

Samengesteld door

^xTrC^ 7Î =\I_'- xS/?

VEILING
van diverse inboedelgoederen,

wegens vertrek e.a.
op VTOEKSDAG 12 Mei. 's morgens
10 ITUS in OKS KUIS. Dorpsplein.
•vv.o. • Slaap- en Huiskamerameub!..
Dressoirs.. Tafels. Salonkastje. Ciub-
jes. Gordijnen. Ledikanten. 3ed-
siellen. Serre- en Tuinmeubelen.
Ligstoelen, vele kleine Meubelen.
Keukengerei enz.

K1JKDAC: DIKSDAG U MEI
van 2-S UUT.

Goederen voor deze veiling" «runnen
nog bijgevoegd •«•orden.
Inlichtingen dagelijks.
Veilingmeester

P.Waterdrinker
TELEF. 2164

Hebt U belangstelling
voor het werk van Uw eigen

Roode Kruis?
verzuimt dan niet. de
opvoering van de revue

Schots en scheef
öoor de toneelvereniging
„'t Voetlicht" bij ie 'sro-
nen. a.s. ZATEBDAG-
AVO1CD. S UD3. in het
Patronaatsgebouw.

Kaarten verkrijgbaar a ƒ1.50
bij M. KL. J. van Seggelen
(Kort's Ijzerhandel), Kalte-
straat 1; Foto-Kino Hamburg.
Grote Krocht, oï. voorzover
nog voorradig, des avonds aan
de zaal.
De opbrengst van deze avond
is bestemd voor de ajdeling
Zandvoo'i van hst Keder-
landse S.oode Kruis.

*Vci U doet, doe dat goed!
Kies tfn leste 'T allerbeste!
p^ookgezeur?... Geen malheur ...
Drommel stelt U nooit teleur'.

Sdgaren magazijn DROM M EL
HALTESTHAAT 9 - TELHF. 2151.

K blaast is wim! ook nog zo sterk
De UNIDK JJ.HD. dost nor U hst WE

UNION fiulpmatar-

Asent UNIOK en HANGER
BROMFIETSEN.

Garage Jac.Versteege
PAKVSLDSTR. 21. TSL. 2323
Gas-oiie voor Diesels

De enigst erkende
bromfiets'nandel in Zandvoort.

TAXI?
26OO

BELLEN!!
SCHROSDSa - HOGEWSG 50

Trouwen, lange afstanden,
billylte prijzen.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhand»!

A.
f*1"' nseESwveg 1 S

. 2O66

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, eiectr. onderdelen.
Betaling in overleg,
REPARATIB-INHICKTTNG.

SMEDESTRAAT 19

BURGERLIJKE STAND
30 April-6 Mei 1954.

Geboren: Hendrina Maria, doch-
ter van VT. van Nassauw en L. de
Boer.

Ondertrouwd: M. H. G. Kisters en
A. H. Dijks ; P. J. Nijs en C. H.
Koome.

Getrouwd: G. A. Piers en A. van
der Mi j e.

Overleden: J. Deutekom. oud 05
jaar, echtg. van M. Oostinga.

Aènini9tr.kantoor A. F. HEHFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dineea. - Admiölstratseve contrSles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Tel»f. 2236



IEUWSBIA
14e Jaargang No. 5O „TREKT U NIET AEN U/AT VEDER SECttT - MA-ER DOET DAT BILLIJK 15 EN RECHT!" U Mei 1954

Uïtgive, redactie en adaainist
Verschijnt Vrijdags.

-atie: C. Kuvper, Zeestraat 57rood, Zandvoon. - Telef. K 2507-2472. -
Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenbout.

Postgiro 310592 - Corresp.adres óók: Postbus 26, Zaadvoort.
Abonnementsprijs ƒ 3,—, franco per post f 4,— per jaar.

REIZEN EN TREKKEN
P^eizen e?) trekken
rit ons meTLseïï in
hst bloed: Wat is
er h.eerïgfcer
dsnfcbaar, daii eT

eeTis op ui' 'e
hunner, trekken, een ogenblik los
•utt de beslommeringen van het
alledaagse en te gemeten van de
schoonheid van eigen land of buzter:
onze landsgrenzen? Wy in Zanô-
voort worden met dit alles wel
zéér speciaal geconfronteerd. Van
April tor September komen wij
dagelijks iti aanraking met hen, die
reizen en Trekken en onze bad-
plaats ro: doe! van hun reis hebber.
gemaakt. Maar daarvóór of daarna
trekt de inwoner van Zandroort
erop uil. September b-g uitstek 13
de vacantiemaand voor Zandvoorts
Inwoners, die na een d~uk en moe-
spannen seizoen, nu zelf eens even
verpozing gaan zoeken.

Dit alles heeft ertoe geleid, dat
de „Hoboce", die in vele andere
grote steden in ons land daarmee
zulk een enorm succes oogstte.
thans óók Zandvoort heeft uitge-
kozen, o-m via de winkelier op een-
voudige wigze, zonder dat dit V geld
kost, een reis op te sparen met door
de winkelier ie verstrekken reis-
bonnen voor een variërend aantal
kilometers, al naar het bedrag, dat
U besteedt. Dit systeem leidde in
andere steden tot wonderlijke en
nooit gedachte resultaten, ïr zijn er
velen, die uitsluitend koper, bij de
winkeliers, die deze reisbonnen
verstrekken, ja, er zijn. er zelfs, die
daarvoor graag een gang naar een
nabije stad over hebben. Want deze
„Hoboca" is maar niet de eerste de
beste. Men we^kt in nauwe samen-
werking met de Nederlandse spoor-
wegen en op het hoofdkantoor in
Den Haag werkt een staf van per-
soneel, tezamen met twee beamb-
len van de Ked. Spoorwegen aan het
verzenden van de reis-chëque's.

Het systeem., dat gevolgd wordt,
is -ö vernuftig uitgedacht, zó een-
voudig, dat het onmogelijk enige
•moeïlSkheiS kan opleveren, voor de
koper niet, ZTISLOT eueTisniu voor de
verkoper; want allen profiteren er-
van. Bovendien werkt de „Hoboca"'
nop met vele extra verrassingen, die
dit olies nóg aantrekkelijker maken.

Het is een verheugend4 iets, dat er
thans in Zandvoort een aantal irin-
keliers bereid is gevonden, met deze
actie aan te vangen. Volgende ir eek
Zaterdag zal ermee worden gestart.
Wij kunnen ons voorstellen, dat.
gelet op de ervaringen, die men met
vorige zegeltjes- en bonnen-acties
heeft opgedaan, anderen nog enigs-
zins huiverig zijn, hiermee thans
weer te beginnen, doen het aantal,
waarmee wordt begonnen, zal naar
onze vaste overtuiging spoedig sterk
uitgroeien, omdat men zal ervaren,
hoezeer het publiek op deze kilo-
meterbonnen gesteld zal zim. Men
zal dan tevens al spoedig beseffen.
hoezeer deze actie verschilt van alle
vorige. Hier is geen enkele rerge-
Kjking mogelijk:

De details van een en ander kvn-
nen wij U thans nog niet mede-
delen. De voorbereidingen werden
nog niet geheel voltooid, maar vast
staat, dat er volgende week Zater-
dag mee wordt begonnen en . . . .
op grootscheepse wrize'
Óók in Zandvocr; rullen bmnenko".
badgast en inwoner hun eigen reis
— traarheen ook — me; een opge-
apaarde reischèque, die men op den
duur gratis bijeen zal kunnen spa-
ren, kunnen bekostigen. Een grote
verlichting voo~ vele "beurzen, want
reizen en trekken — hoe heerlijk
ook — bli}ft een dure geschiedenis.
Dat men hieraan op de volgende
week in ons blad nader te om-
schrijven WTjze tegemoet pao: komen,
zal voor een ieder een grote i'er-
rassing blijken te zijn'

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF;
Mokum droog, Zandvoort r.cf

Dus ttitpea'rooQa natr
Zandvoort-Sad.

Motorraces als nooit te voren!
Twee bijzonderheden waren er.

die tijdens de persconferentie, welke
Dinsdag in hotel American te Am-
sterdam door de K.N.M.V. werd
gehouden, het enthousiasme van
voorzitter Bruinsma verklaarbaar
maakten. Wij maakrren nimmer nog
een enthousiaster K.N.M.V. mee.
De reden daarvan was in de eerste
plaats de prachtige conditie van
oas circuit, waarover men zich
opgetogen toonde en in de tweede
plaats het enorme programma, dat
voor a.s. Zondag kon worden
bekend gemaakt. Wat hè; circuit
betreft, kan men ervan opaan. dat
dit aanmerkelijk sneüer zal alijker.
te zijn dan dit vorig jaar het geval
was en wanneer men dan daarbij
bedenkt, dat zéér snelle rijders,
waar onder een groot aantal buiten-
Janders. eikaars krachten sullen
gaan meten, dan is het ;e verstaan,
dat onze K-K.M.V. enthousiast, ja
zéér enthousiast bleek- te zijn en
verklaarde, dat nog nimmer tevoren
in ons land races van dergelijk
gehalte en van zulk een ontvang
werden gehouden. Ja. het kon er
wel eens warm. héél warm toegaan
Zondag a.s. op onze nieuwe race-
baan, thans weer de trots van alle
motor- en auto-enthousiasten, ons
internationaal bekende Zandvoortse
circuit, dat zich als een strak
gespannen lint slingert door hè;
fraaie duin-landschap.

We willen er U enkele bijzonder-
heden van vertellen. In totaal
schreven voor deze eerste grote
internationale motor- en zij span-
races, waarmede a.s. Zondag om l
uur het Zandvoortse race-seizoen
wordt ingezet. 104 rijders tot nu toe
in. Zij vertegenwoordigen 10 natio-
naliteiten en 25 fabrieken. Onder
hen bevinden zich 65 rijders van
buitenlandse nationaliteiten.

Om l uur starten de rijders in de
125-cc. klasse. Hier kan al direct
een vinnige strijd -worden verwacht.
23 rijders komen aan de streep,
waaronder 6 buitenlanders. t.w. de
Tsjechen V .Parus en F. Bartos op
C.Z.. de Duitsers W. Scheidhauer en
H. Luuenberger op M.V. Augusta;
F. Gonzalez Sanchis uit Spanje en
.T. Qrace uit Gibraltar. Verder vin-
den we er alle bekende Nederlanders
ais Vierdag. Simons. ILagerwey. van
Zutphen, Heineman enz. Grace uit
Gibraltar en Gonzalez rijden eik
een Montesa. Over de kansen valt
nog weinig te zeggen, de trainings-
tijden zullen wellicht wat meer
licht verschaffen, al geeft men de
Duitser Luttenberger een grote
mogelijkheid, om deze strijd te
winnen. Doch wat zullen de
Isjechen. de Spanjaarden en niet te
vergeten onze Hollandse jongens
D: esteren?

Daarna volgen de 13 rijders in de
250 cc., waaronder slechts 3 Neder-
landers, n.l. Postma op Moto G-uzzi.
Henk Steman op N.S.U. en J. C. v.d
Wal me: een nog onbekend merk.
Men geeft dit drietal in dn oer-
si erke veld weinig kans. De Tsjechen
Bartos en Kostir. beiden op C.Z.
schijnen ze zeker var. de overwin-
mng te zijn, dat zij bi; voorbaat hun
nationale vlag en hè; Tsjechische
volkslied op een gramofoonplaat
medebrengen! Doch op het laatste
moment schreef nog d'e Duitser W.
Seicher in. me: een N.S.T.".. geen
;wee cylmder, doch een opgefokte
1 cylinder - mo;or. iets geheel
nieuws in deze klasse. een
machine, die maar eventjes 170
km. kan draaien. 4 Duitsers komen
met een Adler. razend snelle ma-
chines en de bekende Thorn Prik-
ker, die we hier al eerder hadden,
verschijnt me; een Moto Guzzi aan
de start. Dan komt Whelan uit
Engeland met een Rudge en Tighe
uit Australië met een Yeïoceue.

In de 350 cc. zullen 26 rijders de
strijd met elkaar aanbinden, waar-
onder 19 buitenlanders. n.l. 9 En-
gelsen. l Ier, 2 Nieuw Zeelanders.
2 Duitsers. 3 Australiérs. l Zwitser,
ttrwrjl Spanje en Gibraltar elk met
l rijder vertegenwoordigd zijn. He:
zpl een strijd worden tussen' A.J.S..
Norton en Velocette. waarin de
enige M. Perilla van de Duitser R.
Meier ook nog wel een woordje zal
meespreken. Men acht hier de
sterkste troeven ir. handen van de
Engelsman J. A. Storr.

De ..big match" zal ongetwijfeld
•-veer blijken te zijn de felle 5tr;;,d
en de enorme snelheid, die ver-
wacht wordt tijdens de 500 cc. race.
Dere brengt 28 rijdei s. waaronder
19 buitenlanders. Hoogst benieuwd
is men in ueze klasse naar de ver-
richtingen van de beide Tsjechen
Stastny en Havel. die met een Jawa
uitkomen. Eerstgenoemde. 27 jaar.
won teven? 27 is: e prijzen op
buitenlandse race-banen; de lastsie.
24 jaar oud, reed op dezelfde ma-
Uiine zijn laatste buitenlandse race
met een topsnelheid van ruim 200
km. per uur en boekte reed? eer.

enorm aantal overwinningen. Doch
daarnaast is alle hoop gevestigd op
onze Nederlandse crack Piet Kmj-
nenburg. die Zaterdag jj. zijn
nieuwe 3.M."K". ui: Duitsland haalde.
Wi] spraken hem j.l. Maandag, toen
hij op hè; circuit enkele rondjes
ging draaien. ..Ik doe het rustig
aan", zei hij. ..alleen maar een
beetje inrijden". Wij kennen dat
..inrijden" van Piet. want later
c leek. dat hij tijdens dit ..rondjes
draaien" het rcnderecord. dat vorig
jciar gevestigd werd door Mc-A]pine
msi 1.58.7 reeds gebroken had, door
1.5B te draaien. Wanneer \ve dan
bedenken, dat de Duitser Bartl ae-
zelfde machine berijdt, dan be-
loofi da: dus wat. al zullen de ver-
richtingen van de Nederlanders ?.
Bakker. L. Simons op Norton en
Drikus Veer op Matchïess óók aller
aandacht vragen. Hier kan een
waarlijk gigantische strijd worden
verwacht.

En vanzelfsprekend zullen de zij-
span-races weer het meest specta-
culair blijken te zijn. Het publiek
wil hier sensatie, het zal deze volop
Izrijgen. wan; een veld van onge-
wone sterkte en grootte trekt hier
ten strijde. 14 combinaties zullen
verschijnen, iets. wat nog nimmer
in ons land werd vertoond. Hier-
cnder bevinden zich de Nederlan-
ders Henk Steman. P. A. A. van
Hooijen en T. H. Dijkman. Verder
de Belgen Deronne. Wijns en de
VTinne, de Zwitser Benz.' de Engel-

sen Summers. Bounds en Taylor.
de Australiër Micnell en de Dur.-
sers Schneider. Neussner en Vaasen.
De laatste geeft men een goede
kans op de overwinning, hoewel
vrij daarop nie; graag een wedden-
schap zouden afsluiten. Deze strijd
zal weer in drie manches van 5
ronden worden uitgevochten, zoda;
men driemaal deze sensatie zal
kunnen beleven, waarvoor wij bij
vocrbaat ons har; vasthouden, wan;
hè: zal iets geweldigs znn.

Zo zal dan Zondag a.s. me: dave-
rend geweld di: fees; van snelheid
en techniek weer op ons circuit
worden gevierd. Met gierend geluid
zuilen de machines -wegflitsen van
de startlijn en wanneer het -weer zo
is, als op het moment, da; -wij deze
regels neerschrijven, dan rullen
duizenden en nog eens duizenden
daarvan wederom getuige zijn.

Weer werd de snelheid opgevoerd
en zullen vele oude records sneu-
velen. want het wegdek is perfec;
en de machines to: hè: uiterste
opgevoerd. Sensatie sparring en
enthousiasme zal er wezen. IXtoge
het een race -worden zonder ern-
srige ongelukken, waaraan we nog
lang in dankbare herinnering kun-
nen terugdenken. K.

Westerling sprak
Georganiseerd door de afdeling

„jongeren" van de stichting „Steunt
ontredoercie staten" spras uonder-
dagavond in „Ons Huis" de voorma-
lige kapitein van het K.N.I.I,.. de hr.
K. P. P. Westerling voor ongeveer
200 toehoorders over het onderwerp:
..Wat Nederland moet weten".

E e heer Westerling, die met luid
applaus -werd begroet, zag in het
feit. dat jtlij thans voor de 130ste
maal voor een goed gevulde zaal in
ons land mocht spreken een bewijs,
dat de goede geest in ons volk niet is
uitgestorven. Twee redenen zijn er,
vervolgde spr.. waarom deze lezin-
gen -worden gehouden, n.l. in de eer-
ste plaats de veelvuldige verzoeken
die daarvoor worden gedaan en
;en tweede, omdat langer zwijgen
niet meer verantwoord is. He; ICe-
derlandse volk moe; weten, wat
zich in Indonesië en Azië afspeelt,
waarbij critiek op het verleden
achterwege kan blijven, wan; wie
kortgeleden nog onze vijand was.
blijk; thans onze vriend te zijn. Bc-
ven de partijbelangen staan de na-
tionaïe belangen, waarbij 2 groot-
machten vallen te onderscheiden,
n.l. die van de democratie en van
het communisme. Ook Nederland
zal in deze kleur dienen te bekennen
en een eenheid in ons land zal hier-
voor van kapitaal belang zijn. Vol-
gens spr. zijn er in Indonesië en
Z.C. Azië gebeurtenissen op komst,
cue óók van ingrijpende betekenis
zullen blijken te- zijn voor het Wes-
ten. Dreigende gevaren ir. deze
dwingen tot spreken en t o: open-
hartigheid. Uitvoerig gaat spr. dan
de gebeurtenissen na. die na het
uit! oenen van de Indonesische repu-
bliek "op 17 Aug. 1&45 tith m de
nieuwe staa; afspeelden, waar-

bij de heer Westerling aan ô& hand
van talrijke bewijzen, die h;j hier-
voor ontving tot de slotsom kcml.
dat dit nie: de wil ivas van het volk.
doch een deel van een plan ener
grote mogendheid om geheel Z.O.
Aziè in haar invloedssfeer te be-
trekken. De toekomst zal waar-
schijniijk nog in de loop vsn dit
jaar bewijüen. dat alle gebeurtenis-
sen in Indonesië. - óók de meest
recente - niet maar een toevallige
samenloop van omstandigheden wa-
ien. doch een onderdeel van een
knap opgezet plan. Indonesië im-
mers. de pilaar van Z.O. Azië. is
een belangrijke sleutelpositie voor
dit werelddeel en indien de plannen
met Indonesië zouden gelukken, zou
Australië, een zozeer begeerd ge-
bied door haar bodemnjkdommen en
g] ote onbewoonde gebieden, het eer-
ste slachtoffer worden van het falen
van de Westerse machten. Binnen
e'nenbare tijd zullen de eerste re-
sultalen van de plannen met Z. O.
Azië reeds zichtbaar worden, hei
begin is lecds ie aanschouwen in

Indo China, een kwestie, die het ge-
volg was van de wapenstilstand in
Koiea. "een" vrapertsöfetsad-. -rd-fè ech-
ter nog lang geen werkelijke vrede
betekent. Het verlies van Indo Chi-
na zal niet tot verlies van Z.O.Aziè
leiden, het verlies van Indonesië
echter wei. omdat de taktiek ten
opzichte van dit laatste land een ge-
heel andere is. waarop de ontwik-
kelingen van de laatste tijd steeds

lioen mensen bloot aan het gevaar,
te weiden gevat in de wurgende
greep van een wereldmacht .waarbij
het de vraag zal zijn. of de rechtse
groepen deze dreiging van hun land
rulJen kunnen afwenden.

Tot de vraag komend, hoe Neder-
iand kan helpen, zei spr. méér res-
pect te hebben voor actieve tegen-
standers, dan voor mopperaars. die
niets doen en afwachten. Als Neder-
land samenwerking en begrip toont,
is er nog tijd. dreigende rampen af
te wenden, omdat Nederland een
zéér sterk volk is als het dat wil
zijn. Herstel van het federalisme in
Indonesië is volgens spr. een plicht
van Nederland, een plicht, ook van
groot internationaal belang orn daar
een bolwerk te vormen tegen opruk-
kende machten. Indonesië verwacht
nog altijd, da; Nederland iets doet
en S50 jaar koloniaal bestuur schept
verplichtingen.

Aan het slot van zijn rede wekte
de spr. op. tot aansluiting bij de
stichting Steun: ontredderde staten,
om langs deze weg de zozeer beno-
digde eenheid en macht te verkrij-
gen en besloo; me; erop ;e wijzen,
dat slechts me; de onmisbare hulp
van de Almachtige dreigend groot
onheil zal kunnen worden afgewend.

Van de gelegenheid tot het schrif-
telijk stellen van vragen werd daar-
na na de pauze een zéér groot ge-
bruik gemaakt.

Laatste helicopter-vluchten
Zondag a.s. zal de Sabena haar

vluchten naar Zandvoort. met ge-
legenheid tot het maken van rond-
vluchten, gaan besluiten voor sei-
roen 1954. In verband met de motor-
laces. welke orn l -uur aanvangen,
zal het toestel reeds om 10 uur m de
badplaats arriveren, waarna ge-
legenheid ral bestaan tot het -naken
van rondvluchten tot pl.m. 12 uur.
indien hiervoor voldoende deelname
l-slaat. Gaarne wekken wij een
ieder op. deze laatste gelegenheid
dit jaar. om Zandvoort vanuit de
lucht tt bezien, — een buitenge-
woor boeiend en interessant ge-
beuren — niet ongebruikt te laten
voorbijgaan. Men zal indrukken cp-
doen, die nog héél lang* bijblijven:

Vïjf zilveren bruidsparen
op één dag

Hst merkwaardige feit doet zich
in Zandvoort voor. dat Zondag 15
Mei a.s. vijf echtparen hun zilveren
echrverbintems hopen te herdenken,
die allen tot bekende Zandvoortse
ingezetenen behoren. Op 36 Mei '29
werden n.l. door de amotenaar van
dé burgerlijke stand m Zandvoort
op hè; P-aadbu;s de volgende huwe-
lijken voltrokkeni

Jacob Molenaar en Antie Kemp.
wonende Potoeterstraat:

Ccrneiis Draijer en Trijntje van
Koningsbruggen. w-c-nende. van Os-
tadestraat:

Albertus Visser en Maria Elisa-
ceth Bogaart. wonende Gr. Krocht.

jczepnus Fj-anciscus Paap en
Dirkje Koning, wonende Noorderstr.

IJsbrand de Jong en Clara Keur.
wonende Achterweg.

Nog een zesde echtpaar -werd op
die dag in hè; huwelijk verbonden,
n.l. Comelis Draijer en Aresis
Christina Pels. doch deze verhuis-
den in 1933 naar Culemborg en
mogen dus bij bovengenoemde 5
echtparen niet meer worden mee-
geteïd. Van harte feliciteren wij
hen allen met dit vijf er. twintig
jarig huwelijksfeest, dat op dezelfde
dag zeker een unicum betekent.

Monster-sterrii naar Zand-
voort Bond zonder naam

De sterrit van de bond zonder
naam. die op 23 Mei a.s. uit alle
delen van ons land naar Zandvoort
zal leiden en die -werd uitgeschreven
om hen. die zelden of nooit door
allerlei huiselijke beslommeringen
eens een dagje werkelijk ..uit" kun-
nen zijn. een prettige dag te be-
reiden. gaat een omvang aannemen
die zelfs de grootste optimisten on-
mogelijk hadden kunnen voorzien.
Waren er het vorig jaar 800 auto's
en 15 touringcars, tot nu toe kan
men rekenen op ruim tweeduizend
auto's en 15 bussen. Méér dan tien-
duizend personen zullen op 23 Mei
tussen 12 en 1.30 uur op de Noord-
boulevard in Zandvoort -arriveren.
In het" Patronaatsgebouw zal" een
staf van ruim 50 personen die mor-
gen onafgebroken bezig zijn aan het
gereed maken van de lunchpakket-
ten, die aan elke deelnemer aan
deze tocht gratis zullen werden u;;-
aereik;. Het spreekt we! vanzelf.
dr; deze ongekende en onverwachte
omvang van sterrit. van een
grootte, zoals in ons land nog nim-
mer vertoond. Pater W. Loop en
de zijnen voor bijna onoplosbare
problemen heeft geplaatst. In
koortsachtig tempo wordt op het
bureau van de bond zonder naam
aan de Spruittenboschstraat te
Haarlem gewerkt, om alles nog
voor elkaar te krijgen. Zo moest in
de eerste plaats gezocht worden
naar meerdere ruimte, orn de tal-
loze gasten van de bond die dag
voor het aanbieden van een cabaret
varieté-programma in de middag-
uren, onder te brengen. Men is er
thans in geslaagd, behalve het Kre-
lagehuis. hiervoor in Haarlem even-
eens het concertgebouw af te huren
en hel Minerva-theater in Heem-
stede. De motorclub ..Zandvc-ort"
zal met de gemeentepolitie hier
ruim vierduizend personen heer.
geleiden. De overigen (ruim öOOCn
zullen in Zandvoort blijven. O?r-
spronkelijk zouden deze in éér. grote
tent het programma aangeboden
krijgen, thans zullen dne gri>:e
tenten verrijzen. Over de plaats
wordt met de autoriteiten r.cg ,-ver-
leg gepleegd. Tenslotte heeft -.er.
óók theater Monopole hiervcor nc-g
gehuurd. De drie grote -.enten r-ilier.
reeds Vrijdag 21 Mei wc-rier. op-
gebouwd. De boni r-^nisr r.iarr.
heeft tenslotte tot de inwoner? v;.r.
Zanavoort het verzet: gericht, ter
ere van dit ongekende en ongewonf
gebeuren, dat een enorme drukte
zal brengen, een fe?s:el.;k asr-zier.
te geven aan hè; dorp door hè; u:t-
stc-ken -.-ar. de vlaggen

Ongetwijfeld zullen Zand voorts
inwoners gaarne aar. dit verzoek
voldoen, wan: de voortreffelijke
gedachte, die aar. d:: prachtig werk
van de bond zonder naam ter.
grondslag ligt n.C. daadwerkelijk
iets te z:jr. voor een ander, onge-
acht rang. stand, geloof of over-
tuigmg. verdient zeker aller mede-
wei king Zandvoort mag het zich
let een eer rekenen, dat dit grootse
evenement m de öadpiaats zijn
culminatiepunt vmdt en het uit-
hangen van de vlag is a", het minste.
waardoor Zandvoort voor dit alles
van zijn dank en sympathie kan
doen bl:;ken.

HOOGWATER
H.V. L.W. H.W. L.W. Strand

Mei
16 241 9.30 15.02 22.00 6.30-1300
17 3.13 10.00 15.34 22.30 7.00-13.30
IS S.4S 10.30 16.11 23.00 7.30-H.OO
19 4.20 11.30 16.43 23.30 8.30-14.30
20 4.54 12.00 17.18 — .30 9.00-15.00
21 5.30 12.30 17.54 1.00 S.30-16.00
22 6.07 13.00 1B.33 1.30 10.00-16.30
Samengesteld door P.i-.d.Mve KCm.

Caus»r!e Ir. Frladboft
Naar aanleiding van een bericht

van Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort aan de raadsleden.
dat het plan voor sanering van de
oude dorpskern is gereed gekomen
en binnenkort ter visie zal worden
gelegd, heef; Ir. G. Friedhoff, de
supervisor en aesthetisch adviseur,
zich bereid verklaard, tijdens een
informele bijeenkomst van de raad,
welke zal gehouden worden op Vrij-
dag 2S Mei in het raadhuis, een
causerie te houder, over dit ont-
werp-saneringsplan en de samen-
hang met het wederopbouw- en
uitbreidingsplan.

Krijst Zandvoort een sociëteit
voor ouden van dagen?

Naar aanleiding van het feit. dat
men in verschillende gemeenten in
ons land reeds is overgegaan tot het
stichten van een sociëteit voor
ouden van dagen, die in de meeste
gevallen in een grote behoefte blijkt
te voorzien, zijn óók in Zandvoort
stemmen opgegaan orn te komen tot

een dergelijkeoprichting
sociëteit. De directeur van Sociale
zaken, de heer 3. F. Bersma, heeft
deze zaak met het gemeentebestuur
besproken, waarbij men tot de con-
clusie kwam dat. alvorens meer
concrete plannen worden uitgewerkt
het eerst gewenst is. over meerdere
gegevens ee beschikker, wa: betreft
de maatschappelijke, sociale en
vooral culturele aspecten van be-
langhebbenden. Voirts zal moeten
blijken, of er onder de Zandvoortse
bevolking wat de ouderen betreft,
w'erkelijke belangstelling bestaat
voor het doen tot stand komen van
een dergelijk gebouw voor ontspan-
nmg en eventueel ontwikkeling.

Daarom is in overleg me: het ge-
meentebestuur besloten., met be-
trekking tot deze plannen een
enquête te houden, welke zich zal
uitstrekken tot alle inwoners van
Zandvoort van 55 jaar en ouder.
Binnenkort zal een enqueteur de
oetrokken inwoners bezoeken, ten-
einde op deze wijze de benodigde
gegevens te verzamelen. Vanzelf-
sprekend zal de medewerking van
belanghebbenden geheel vrijwillig
zijn. niemand is verplicht, indien
men tegen een en ander bezwaren
heeft, de gevraagde inlichtingen te
verstrekken.

Wij juichen — hoe zou da: anders
kunnen. — deze plannen van ons
gemeentebestuur van harte toe.
Om op deze wijze leven, gezellig-
heid en fleur te brengen in de
levensavond van de ouderen onder
ons. zal stellig véél belangstelling
ontmoeten, waarbij wij gaarne de
wens uitspreken, dat de voorgeno-
men plannen zullen kunnen slagen.
Het resultaat van de te houden
enquête hopen wij t.z.t. in ons blad
te kunnen bekend maken.

Film over Zandvoort
Het dagelijks bestuur van de

stichting ..Touring Zandvoort" heeft
aan de firma Bakels alhier opdracht
gegeven voor de vervaardiging van
een füm over Zandvoort. De opna-
Tnsn zullen in net -zujuarseizoen 1954
worden gedaan. De film zal de uit
een oogpunt van toerisme belang-
rijke facetten van Zandvoort ais
badplaats in beeld brengen, terwijl
in de omgeving van Zandvoort ook
enkele opnamen zullen worden ge-
maakt. Het ligt in de bedoeling, om
de film - waarvan de vertoning pl.m.
20 min. zal duren - in de komende
winter te bezigen bij de propaganda
voor Zandvoort in binnen- en bui-
land.

Zandvoorts telefoonnet
wordt uitgebreid

Nadat het vorig jaar het Zand-
voortse telefoonnet met 150 num-
mers werd uitgebreid, werden deze
intussen reeds alle in gebruik ge-
nomen. In de centrale aan de Heren-
straat wordt daarom thans ge-
werkt aan de inschakeling van 600
nieuwe nummers Men neemt aan.
da: deze uitbreiding voldoende zal
blijken te zi;n voor een tijdsverloop
va-i ongeveer vier jaar. Als bijzon-
derneid kan hierbij -«-orden gemeld.
da; Zandvoor: vermoedelijk prc-
centsgewijze m ons land het grootst
aantal telefoon-gebruikers bezit, van
elke 10 percelen is er n.l. éér.
telefonisch aangesloten. Wij ver-
namen di; van de P.T.T.-techni-
sche dienst.

BURGERLIJKE STAND
7—13 Mei 1954.

Geboren. Cnristiaan. zoon van
C Koper en A. Drommel i Maria
Jonar-na dochter van 3. Fijma en
? Kraaijenoord.

Getrouwd. J .A.I^anting en A.Kuik.
Overleden: M. Jacobs, oud 50 jr..

echtg van A Kaïser: C. Weber. 67 j.

Kinder-fiimmiddag
Na de cabaret-voorstellir.g voor

de Zandvoortse ouden van dagen.
Maandagavond j.l.. een daarop vo".-
gende demonstratie-rniddag door
bekende buitenlandse huizen en een
zéér druk bezochte receptie op
Dinsdag, bood de jubilerende par-
fumerie Hildering ter gelegenheid
van baar 25-jarig bestaan Woens-
dagmiddag in gebouw ..Zomerlust"
oan de Zandvoortse jeugd een film-
rniddag aan, die. wegens de grote
belangstelling, tweemaal plaats
had. n.l. orn 2 uur en om 4 uur.
Huim 600 Zandvoortse kinderen ge-
noten hier van een uniek kinder-
filrnprcgramma. dat bijzonder in de
smaak van de jeugd bleek te vallen.

Met dit sympathieke gebaar, eerst
de Zandvoortse ouden van dagen,
daarna Zandvoorts jeugd bij de
viering van dit jubileum in te
schakelen, heeft parfumerie Hüde-
ring deze zo geslaagde jubileum-
viering besloten.

Waarom?
komt PietCTïe o.s. Zondap nier
b i} Jansen op visite?

(Zie pop. 4.)



Sfeer - Gezelligheid

Zomer en winter geopend!

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. rage!

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40° o red.
BIJ contract belangr. kort.

FLINKE HULP gevraagd
voor hele of halve dagen.
Mevr. Cats. Brederode-
straat; 101.
Gevraagd: een STRAND-
WAGEN. Verhulst. Vin-
kenbaan 15. Santpoort-
station, telef. K 2560-8301.

O VERCOMPLEET: Groot
markies ƒ 75.—-': Dressoir
ƒ25.—. B. Engelbertsstr. 18.

WONINGRUIL: gedurende
tijdvak 25-7 - 14-8 '54 voor
twee weken. Aangeboden:
vrije woning, vlak bij bos.
bev. 5 kamers, badkamer
en keuken Gevraagd dito
\voning. Br. no. 50-440 bur.
v .d. blad.
TE KOOP GEVRAAGD :
HUIS met GARAGE, liefst
met C.V.. Omg. Kostverl.
str. Wilhelminaweg. Bin-
nenkort te aanvaarden. Br.
no. 50-441 bur. v.d. blad.

B. ENTZINGER
ARTS.

heeft wegens

VACANTIE
geen praktijk van
20 t.m. 30 MEI.

De andere doktoren
nemen waar

Dat gevoel dat alleen de Union geeft

-rijwielen

Agent UNION en
RALLEIGH RIJWIELEN.

Grote sortering.
Uit voorraad leverbaar.

Garage Jac.Versteege
Pakveldstraat 21. Tel. 2323

TE KOOP 2 x 6 M. sleep-
ketting en schraag v. tim-
meiman. Duinweg 16.

RINKEL vraagt voor direct

WiNKELJUFFROUW
RAADHUISPLEIN 1.

Werkster gevraagd
2 halve dagen per week. Nooy, Haar!emmerstr.4.

BAD ZUID
vraagt voor het
seizoen 1954
(van 27 Mei tot Ie week September)

Een juffrouw
voor de Dames garderobe
en

Een net persoon
voor de Heren garderobe.

Aanmelden Zaterdagmiddag bij Bad-Zuid.

ZANDVOORT

ANNEX CASAKST EXTASE"

•k
dagelijks

met zijn Weens orkest

-k
In ons internationaal cabaret-programma:

ESTOH AND PARTNERIH
Express-magic

*
TERRY SISTERS

Dans-duo

*DUO 8ARESKI
Internationaal danspaar

*
Zondagmiddag Thé Dansant.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 14 t.m. Maandag 17 Mei - 8 uur

DE BANNELING
VAN BALLANTRAE

ERP.OL FLYNN. BEATRICE CAMPBELL
ANTHONY STEEL, YVONNE FURNEAUX
Romantische avonturen in dat adem-
benemende .,Errol Flynn" tempo. Kleur
door Techndcolor. Toegang 14 jaar.

Vanaf Dinsdag 18 t.m. Donderdag 20 Mei - 8 uur

DE WITTE HEL
JOHN WAVKE - LOYD NOLAN
W ALTER ABEL - ALLYN JOSLYN
ANDY DEVINE. - Een eerlijk en manlijk
oprecht verhaal over het harde leven der
piloten in de barre verlatenheid der
poolstreken! (Alle leeftijden).

Zondagmiddag 16 Mei 2.30 uur Speciale Matinee
Wij presenteren U de Koningen van de
Lach STAN LAUREL en OLFVER HARDY
in:

FRA DIAVOLO
Alle leeftijden.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

Eerste Ouderavond
Dr. Albert Plesmanschool

Donderdag 6 Mei j.l. werd er in
de Dr. A. Plesmanschool een ouder-
avond gehouden.

Ruim honderd ouders waren aan-
wezig. toen voorzitter G. Kransen
de avond opende. Hij deelde mede,
dat de oudercommissie dhr. J. C. de
Glopper, voorzitter van de Nederl.
Ouderraad had uitgenodigd, om iets
te vertellen over taak en werkwijze
van de Oudercommissie ener open-
bare school.

Op duidelijke en boeiende wijze
vertelde de heer de Glopper over
zijn jarenlange ervaring in Ouder-
commsisie en Ouderraad. zodat de
aanwezigen er terdege van over-
tuigd werden, dat een Oudercom-
missie als vertegenwoordigster der
ouders voor de school hunner kin-
deren zeer veel kan doen. Hulp en
steun der ouders is daarbij natuur-
lijk van het grootste belang. In
nauwe samenwerking met het per-
scneel der school kan dan zeer veel
bereikt worden.

Het hoofd der school, de heer J.
Ramkema, sprak over het onder-
werp: ..Contact tussen huis en
school'. Met allerlei voorbeelden
uit zijn rijke ervaring demonstreer-
de de heer Ramkema hoe een goed
contact tussen huis en school tot
stand kan komen. Een contact, dat
zeer nauw moet zijn voor de juiste
opvoeding van de kinderen. Hierbij
moeten huis en school met elkaar
en naast elkaar samenwerken, wil-
len de kinderen opgevoed worden
tot waardige mensen in onze samen-
leving. Diverse punten o.a. het ge-
drag en de beleefdheid der kinderen
werden besproken en de heer Ram-
kema vroeg de ouders af en toe
eens wat meer „ouderwets" op te
voeden. De kinderen uit onze tijd
gaan naar feestjes, bioscoop, hebben
hun verenigingen, hun uitjes, hun
zakgeld, hun fiets, hun ijsco's enz.
of het zo maar hoort. Is. het niet
mogelijk een en ander weer eens
terug te brengen tot een gunst, tot
een beloning voor geleverde presta-
ties of gedrag in huis en school?

Ter bevordering van een nauwer
contact tussen huis en school deelde
de heer Ramkema mede, dat er
voortaan contact- of praatavonden
in de school gehouden zullen wor-
den, waarbij de ouders dan in de
gelegenheid worden gesteld het
wei k hunner kinderen te bekijken
en met de leerkrachten der school
daarover van gedachten te wisselen.
Veel misverstanden zullen daarvoor
worden voorkomen of uit de weg
geruimd.

De heer Kransen legde nog even
de grote betekenis van een sterk
ouderfonds uit. Hij dankte de beide
sprekers voor hun duidelijke uit-
eenzetting, waarop hij deze zeer
geanimeerde ouderavond sloot.

Touringcarbedrijf

P. KERKMAN
Haltestr. 63. Tel. 2560 en 2214
ZONDAG a.s. naar de

Bloeiende Betuwe
ƒ6.— p.p. Vertrek 8> uur v.m.
Gaarne spoedige aanmelding!

DKLED

TELEF. 2513

Dames Badcostuums - Heren en Kinder Zwembroeken - Dames en Heren Shorts
Vlotte Zomerjurken en Strandpakjes in de nieuwste creaties - Badjassen

ANTH. BAKELS N.V.
SINDS 1874

KERKSTRAAT 29-31

Vrijwilligers
voor!

Aanmelding voor

De Nat. Reserve en het
Korps Luchtwachtdienst
kan geschieden, ten raadhuize, afd. Algemene
Zaken, alle werkdagen tussen 9 en 12 uur.

voor de RiSERVE-GEMEENTEPOLITIE
op het politiebureau, alle werkdagen tussen
9 en 5 uur

PI. commissie S.W.G.

Grote Slot-
Dansavond
ten beslui te
van het seizoen

op ZONDAG 16 MEI, aanvangend 8 UUR

in «ZOMERLUST»
Afgewisseld door cabaret en variété.

VELE ATTRACTIES.

Een koele drank kan U zo verkwikken
KOOP DAAROM N U UW EIGEN KOELKAST

Geen bederf meer van levensmiddelen.
NEDALO koelkast voor inbouw ƒ450.—
NEDALO koelkast voor butaan-gas ƒ535.—

50 dagen op l gasfles.
NEDALO koelkast voor petroleum ./575.—

13 L. per 14 dagen
NEDALO koelkast (electr.) 60 L. inhoud MBO.-
NEDALO koelkast (electr.) 100 L. inhoud /'69S.—
NEDALO koelkast (electr.) 140 L. inhoud ./94S.—

Gezelligheid en sfeer
Philips Radio vanaf ./98.— tot ƒ2190.—. De meest
moderne apparaten, voornaam v. toon en uiterlijk
Philips Bandrecorder, voorzien van versterker,
microioon, kabels, twee spoelen en 180 M. band.
Zuivere weergave ./740.— of ./10.— per week.
Philips Telerisze vanaf f495.-. Prima ontvangst.

U bent echt uit en tóch thuis.
Philips Platenspeler v.a. 774.— of ./l.— p. week.

Uw oude Radio-toestel heeft inruilwaarde!

In een wip schoon schip
Stofzuigers, div. merken op slee, v.a. .12.- p.week
Wasmachines - Droogmachines - Koelkasten

Diverse merken.
Komt V eens kijken en luisteren? Wy reoetoi

op prettige wii:e de betaling met U
W i] verlenen U op alle apparaten vanaf ./100.—
Crediet-service. Wij repareren alle merken
toestellen en apparaten.
RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!

«'t Voetlicht» speelde
voor het Roode Kruis

Ten bate van de afd. Zandvoort
van het Ned. Roode Kruis, gaf de
R.K. toneelvereniging .,'t Voetlicht''
Zaterdagavond in het Patronaats-
gebouw een her-opvoering van de
revue „Schots en scheef".

Ofschoon de belangstelling er-
voor groter had kunnen zijn. werd
met deze uitvoering, die ook thans
weer een vlot verloop had, een
groot succes geboekt.

De voorzitter van de Zandvoortse
afdeling, de heer Joh. C. Jung Sr.,
betuigde na afloop namens de aan-
wezigen dank, voor de kostelijke
avond, die men hen had bereid.
De baten van deze avond, die be-
stemd zullen worden voor een t.z.t.
te stichten eigen gebouwtje van de
Roode Kruis-afdeling in Zandvoort,
zullen later worden bekend gemaakt

Geen misbruik van
L a x e e r m i d d e l e n , rnaar als U
een laxans nodig heeft, neem dan
M i jnha rd t ' s L a x e e r t a b l et ten.
Veroorzaken geen gewenning, wer-
ken zacht, zeker en zonder kramp.

Heden nam God tot Zich onze
geliefde zuster en schoonzuster

Mejuffrouw
Cornelia Weber

in de leeftijd van 67 jaar.
Els

' Ida
Hendrik
Maarten

ZANDVOORT. 11 Mei 1954.
Burg. Engelbertsstraat 34.
De begrafenis heeft heden.
Vrijdag 14 Mei te 3 uur n.m.
op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort plaats gehad.

Dankbetuiging
Hiermede betuig ik mijn hartelijke
dank voor de vele bewijzen van
dtelneming. betoond bij het over-
Irjden van mijn echtgenoot

G. H. VAN DEN EYKEN,
In het bijzonder Dr, B. Entzinger
vcor diens zozeer gewaardeerde
hulp.

S. v.d. Eyken-Schweinsbergen.
ZANDVOORT, 14 Mei 1954.
Stationsstraat 11.

Tennisnieuws
De eerste helft van de competitie

1954 zit er op en als in de tweede
helft dezelfde resultaten kunnen
worden behaald als in de eerste,
mag de T.C.Z. — gezien de vrij
zware indeling — niet ontevreden
zijn. Het eerste team speelde tegen
Shell 3 met een invaller. Shell 3
bleef met 5-3 in de meerderheid.
De winstpunten voor T.C.Z. wer-
den door de dames gescoord.

A.s. Zondag ontvangt het eerste
team D.H.B.S. 1.

Het tweede team behaalde een
overwinning op Mozaïek 4 en wel
met 6-2. A.s. Zondag speelt het
tweede uit tegen Donald Duck 4.

Het derde team speelde gelijk
tegen Lucky Strike 1. A.s. Zondag
gaat het derde bij Eindenhout 2 op
bezoek.

Elke land
een brillant
Oefening benaderde
werkelijkheid

Zaterdagmiddag verkeerde Zand-
voort in omstandigheden, die sterk
aan een oorlogstoestand deden, den-
ken. Tot grote verbazing van bad-
gasten en inwoners verschenen
omstreeks drie uur zwaar met
machinegeweren en stenguns be-
wapende en gehelmde politie-
agenten in het dorp, die postkantoor,
raadhuis, politiebureau en diverse
andere openbare gebouwen bezet-
ten en er wachten plaatsten. Wat
later klonk uit het duin licht artil-
lerievuur, rookwolken stegen op en
op het stationsemplacement deden
dichte blauwe rookslierten denken
aan een zware brand in de trein,
die tot vertrekken gereed stond.
Tot grote verbazing van de om-
standers, die in grote getale naar
dit ongewone gedoe kwamen zien,
raakten omstreeks vijf uur op het
Raadhuisplein agenten en soldaten
slaags met burgers, waarbij rake
klappen vielen, zwaar geschoten
werd en een wegge worpen projec-
tiel zelfs een ruit in de toegangs-
deur naar het Raadhuis deed sneu-
velen. Op de daken bij het post-
kantcor bevonden zich agenten en
soldaten, die dreigend de lopen van
karabijn en stengun op het tumult
beneden gericht hielden, een tumult
dat eindigde in een volkomen over-
wlnning van militairen en politie,
met volledige uitschakeling van de
burgers, waarop men het gemunt
bleek te hebben. Een twaalftal van
hen werd onder steeds groei-
ende belangstelling tenslotte onder
strenge bewaking naar het politie-
bureau geleid.

Dit ongewone gebeuren, dat
angstvallig tot het laatste ogenblik
geheim was gehouden, bleek een
grootscheepse oefening te zijn van
de Nationale reserve in het district
Noordholland West, in samenwer-
king met gemeentepolitie en reserve
gemeentepolitie, een oefening, die
cnder leiding stond van de districts
commandant, overste G. J. v. Zeben.
een welgeslaagde oefening, die op
sommige momenten angstwekkend
de realiteit benaderde.

Bij de Clarastichting kwam het in
de duinen tct een treffen tussen de
militairen, waarvan een deel op-
dracht had de gebouwen in Zand-
voort te bezetten, hetwelk een
ander deel moest trachten te voor-
komen. Intussen probeerde een
groep saboteurs in het dorp door
verschillende handelingen deze be-
/etting te vergemakkelijken, waar-
uit tenslotte al het bovenomschre-
ven gebeuren voortkwam.

Na afloop van de oefening ver-

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
5 uur: Ds. A. K. Krabber, HiUegom.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer N. H. vaa Wijk.

10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.
'a Avonds geen dienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:

Ds. L.H. Ruitenberg van.Den Haag.
7 u. JEUGDD1ENST. Voorganger

Ds. J. C. G. Fischer, van A'dam.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in „Ons Huis". Spr. Joh. H. van
Oostveen, evangelist te Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 6.30, 8.30 en 10

uur de Hoogmis. N.m. 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen om 6.30 en
7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Ned. Hervormde Ker-k
A.s. Zondag 16 Mei 10.30 uur
Ds, R. H. OLDEMAN

Onderwerp:

Er is geen God?
Zondagsdienst doktoren

Zondag a.s.: Dr. B. Entzinger,
Brederodestraat l, Telef. 2181.

Zondagsdienst
wijtcverpleegsters

Zondag a.s.: Zr. Lien van Dijk,
Gasthuishofje 27, telefoon' 2791.

Huidgen ezing
Huidzuiverheid - Huidgeiom"

zegt

Filmen is niet duur!
Kodak Brownie ƒ186,—
Bell & Howell ƒ285,-

Vraagt demonstratie!
KLEURENFILMS
steeds voorradig.

SINDS 1S74 KFRKSTR.2%

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden,

J. H. KONING, Hahestraat62
MAKELAAR - TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

Sproeten? SPRUTOL
Bij weerbarstige: Sprutol-Sterk.

TAXI?
Telef. 2S6O

en

2214
P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRtNKEK - T"!!/. 3164

Admtnistr.kantoor A. F. HEÏÏFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 11T - Zandvoort

Talef. 2236

zamelden allen die eraan hadden
deelgenomen, zich op het parkeer-
terrein bij de watertoren, waarna
men, voorafgegaan door het tam-
boercorps van de nationale reserve
in keurige formatie opmarcheerde
naar het Raadhuis, waar voor
burgemeester Mr. H.M. van Fenema,
overste G. J. van Zeben, de korps-
chef van politie te Zandvoort, het
bestuur van Noordholland West van
de nationale reserve en het plaat-
selijk bestuur, .werd gedefileerd.
Het gedisciplineerde optreden van
militairen en politie maakte een
kranige indruk.

Eerlijkheid gebiedt tevens te ver-
melden, dat de winkelstand een en
ander slechts matig kon waarderen.
Men vroeg zich af, waarom dit juist
op Zaterdagmiddag en nog wel op
een der drukste Zaterdagmiddagen
moest gebeuren, hetgeen tot gevolg
had, dat vele toeristen en inwoners
het dorpscentrum niet bezochten.

Slagerij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

500 gram.
RUNDVLEES, vanaf P .75
SCHOUDER CARBONADE ƒ1.70
GEHAKT (half om half) fl.80
LAMSVLEES en VET GEMEST KALFSVLEES
verkiijgbaar tegen scherp concurrerende prijzen.
DOCRR. VARKENSLAPPEN p. 500 gram ƒ1.35

DRUKKERIJ VAN PETEOEM i ZN.
KERKSTRAAT 28 • TELEF. 3793
VERZORGT AL UW DRUKWERK



Grote Krocht Vereniging G.K.V.
Zandvoorts Winkelgalerij

J H. Schuilenburg J
J Grote Krocht 5-7 - Telef. 2974 J

^ voor: ^

^ Rijwielen - Verlichting ^
J Wasmachines - Radio's ^
J Stofzuigers enz. enz. T
^ De Goedkope Amsterdammer ^

HET BABYHUIS
GROTE KROCHT 3

Het speciaal adres
voor BABYKLEDING en POPPEN-
KLEERTJES, jurkjes, pakjes enz.

ESVÉ Erkende Boek- en Kantoor-
boekhandel - Leesbibliotheek

GROTE KROCHT 17 - TELEFOON 2231

Vakkleding
koopt men bij de vakman!

OVERALLS, wit. blauw, groen.
KHAKI BROEKEN en JASSEN, kort en lang.

WITTE JASSEN
kappers, slagers, bakkers, kruideniers.

VERPLEEGSTERSSCHORTEN enz. enz.

HERCULES Vakkleding is beter!

H. M. HeSdoorn
Grote Krocht 11

Modern en hygiënisch
Levensmiddelenbedrijf

l De zaak van kwaliteit en sortering. |

KOPER's
Comestibles- en
Delicatessen handel

C-R.KROCHT 20a (v.h. Het Kaaspaleis) TEL. 2113

PA1THE
SERVICE

Zandvoort
Gr. Krocht 21-23. Tel. 2574

OOK VOOR STOPPAGE

Voor gedistilleerd,
bier en wijn.

Daan-oor moet U bij de slijter zijn!
Koop daarom al deze artikelen bij:

Brink's Wijnhandel
GROTE KROCHT 28 TELEFOON 2654

Gevestigd sedert 1924.

De verlichting
op de Grote Krocht
werd vervaardigd door

TECHNISCH BUREAU

FEENSTRA
HALTESTRAAT 57 TELEFOON 2065

De speciaalzaak met alle Foto- en Film-
artikelen in ruime keuze

Foto-Kino Hamburg
GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 251O

Film- en Foto-camera's zeer sterk in prijs verlaagd!
Kleurenfilms in ruime sortering voorhanden

De allernieuwste modellen linnen
zomerschoenen in moderne tinten!

BROSSOIS' Schoenhandel
Reparatie-afdeling voor het betere genre.

GROTE KROCHT - TELEFOON 2106

Een grote sortering
vindt U bij

Sigaren magazijn
TH. LADENER
v.h. Wed. Bakker

GROTE KROCHT 25 TELEF. 2900

Prima kwaliteit Goede bediening.

Vraagt speciaal naar onze echte DENICOTEA-
PIJPJES, in'verschillende modellen.

Bloemenmagazijn «ERICA»
C. G. A. CASSEE

GROTE KROCHT 9 - TEL. 2301 - ANNO 190S

Moderne bloemwerken.

BOS1 Rijwielhandel
GROTE KROCHT 27 - TELEF. 2954

Ie KLAS REPARATIE-INRICHTING
VREDESTEIN BANDEN.
Agent Peerless- en Zephier-rrjwielen
Het neusje van de zalm!

Roestvrije Rijwielen in alle kleuren, ook Sport.

Voor een ruime keuze
STRANDGOEDEREN
is op de Krocht N O O Y het adres.
LASTEX DAMES BADPAKKEN reeds v.a.f3.98

Kinder zwembroeken, strand pullovers, enz.
Wij zijn speciaal bekend door onze aparte
artikelen zowel uit binnen- als buitenland.
Ziet onze etalages, Gr. Krocht 20; Raadhuisplein
(Touring Zandvoort) en in Hotel Bouwes.

Stomerij Keijser
Depot: GROTE KROCHT 27a TELEF. 2653

2O°J0 korting
op stoomgoederen
(mits gehaald en gebracht).

Advertentie J.Th. KORT
Grote Krocht, zie pagina 4.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Het Ie elftal van Zandv.meeuwen

speelde j.l. Zondag zijn laatste
wedstrijd van dit seizoen tegen
R.K.A.V.V. te Leidsendam. Met 3-2
werd deze ontmoeting door Zandv.
meeuwen verloren. In de eerste helft
namen de Zandvoorters met 1-0 de
leiding en behielden deze tot de
rust. Hierna slaagde R.K.A.V.V. er
in driemaal achtereen te doelpunten,
waartegenover Zandvoortmeeuwen
slechts één goal wist te stellen.
Uit de 22 gespeelde wedstrijden be-
haalde Zandvoortmeeuwen in totaal
slechts 17 punten en bezet de 9e
plaats op de ranglijst.

Het 7e elftal, dat sdnds het vorige
jaar November geen enkele wed-
slrijd meer verloor, kon dit record
niet tot hel einde toe volhouden,
want de laatste wedstrijd werd
door dit team j.l. Zondag met 7-2
verloren uit tegen S.H.S. 3 Wegens
een wegblijver moest met 10 man
worden gespeeld.

Tentoonstelling
Donderdag arriveerde in Zand-

voort, in het kader van de rondreis
door Nederland, de tentoonstelling
van het Ned. Padvindstersgilde in
het clubhuis „De Tonnenberg" aan
de Duinweg. Door de plaatselijke
groepen werd de expositie op zéér
oveizichtelijke wijze opgesteld. Het
geëxposeerde biedt een fraai beeld
van het werk van het Ned. Pad-
vindstersgilde over de gehele we-
reld. zowel van de kabouters als de
padvindslers en werd door enkele
Zandvoortse leidsters bij de rond-
gang toegelicht. De leerzame en
interessante expositie trok óók in
Zandvoort vrij bevredigende be-
langstelling.

Opbrengst collecte
De te Zandvoort gehouden col-

lecte ten bate van de stichting 1940-
1945 heeft opgebracht een bedrag
van ƒ554.32.

Schaaknieuws
De uitslagen van de partijen, die

voor de promotie-degradatie com-
petitie werden gespeeld luiden:
Kop-Kappelhof 0-1; Giskes-Ver-
haert 1-0; Molenaar-v Keulen 0-1;
Tevens is de afgebroken partij van
Keulen-Sehmidt uitgespeeld, welke
eindigde in een overwinning voor
Schmidt.

Korfbalnieuws
Het tweede twaalftal van de

Zandvoorlse Korfbalclub heelt het
seirren met een nederlaag besloten.
In de ontmoeting tegen Aurora 4
wist Ab Termaat de eerste twee
doelpunten voor zijn rekening 1e
nemen, maar nog voor rust brach-
ten de gastheren de partijen op
gelijke voet. In de tweede helft was
het Aurora, dat het beslissende
doelpunt (3-2) wist te scoren.

Eens weiland, thans winkelstraat

Een zéér oud gezicht op cZe Grote Krocht.
Naar een pentekening uit omstreeks 3600.

HET IS EEN bijzonder interessant
iets, de ontwikkeling van Zandvoort
na te gaan. de oude historie doch
zeker niet minder de snelle ont-
wikkeling van vissersplaats tot
badplaats, welke zich in record
tempo voltrok.

We zagen reeds eerder, hoe eerst
na de aanleg en de bestrating der
Zandvoortselaan. de Kerkstraat -
Zandvoorts oudste winkelstraat —
zich begon te ontwikkelen. Daarna
volgde, na de komst van de trein,
8e Haltestraat. Doch er is een derde
— en zeker niet te veronacht-
zamen straat, behorende tot Zand-
voorts winkelcentrum, die eveneens
onze aandacht vraagt. Die straat
is de Grote Krocht, in Zandvoorts
oude historie bekend als een grote
vlakte, voor een groot deel uit wei-
land bestaande, waarvan Zandvoort
er verscheidene kende en waarvan
de Grote en de Kleine Krocht, door-
dat deze namen behouden bleven,
bleven voortleven.

Een geschiedenis heeft de Grote
Krocht eigenlijk niet. althans niet
in die mate. zoals dat bij de Kerk-
straat en óók bij de Haltcstraat het
geval is. Het ontstaan van de Grote
Krocht in haar huidige vorm is
eigenlijk een logisch uitvloeisel van
de ontwikkeling van onze badplaats.
Het was te begrijpen, dat de mak-
kehjkste en vlugste verbinding naar
zee tenslotte niet meer. zoals dat
voorheen het geval was. via de
Hogeweg zou leiden, doch rechttoe-
rechtaan dwars door deze Krocht
moest gaan lopen. Dit had tot ge-
volg, dat na de bouw van het post-
kantoor in 1900 langs deze weg
villa's werden gebouwd. Dat ge-
schiedde omstreeks 1903. Het waren
de zgn. ..Boogvilla's". zo genoemd
naar de boogvormige bouw van de
gevels, zoals dat nu nog duidelijk
Ie zien is. Deze boogvilla's begon-
nen in het huidige pand van de
Hoemenhandel van de heer Cassee
en eindigden bij het perceel, waarin
thans foto-kino" Hamburg gevestigd
is. Eerst in later jaren werden
meerdere huizen bijgebouwd, doch
de boogvilla's waren de eerste
huizen, die aan de Grote Krocht
verrezen. Zo werd o.a. de villa,
waarin thans de stoomwasserij
Meulman verblijft, bewoond door
de gebrs. Groen, die op de Hogeweg
holel Welgelegen exploiteerden.

Oorspronkelijk was dus de be-
bouwing van de Grote Krocht ge-
heel bestemd voor particuliere
woningen. Tot aan 1921 kende deze
huidige voorname winkelstraat nog
pien enkel winkelpand. Doch daarna
C.iiiB het — weer als logisch gevolg
viin de ontwikkeling der badplaats.
— in een hoog tempo en werd het
ono na het andere pand tot winkel-
huis omgebouwd of ingericht, totdat
we na verloop van enkele jaren de
Grote Krocht kenden, zoals deze in
haar huidige vorm nog altijd be-
staat, een vorm. die óók na de
oorlog gehandhaafd bleef, want hier
werd tijdens de bezettingstijd weinig
of geen schade aangericht.

Het spreekt welhaast vanzelf, dat
door de snelle uitbreiding van
Zandvoort in de na-oorlogse jaren
de drang onder de winkeliers op de
Grote Krocht steeds groter werd,
om zich in georganiseerd verband
te verenigen en toen Haltestraat en
daarna Kerkstraat het voorbeeld
gaven, een fraaie seizoenverlichting
tot stand brachten en in gezamen-
lijk overleg de belangen van hun
straat gingen behartigen, kon het
haast niet langer uitblijven, dat óók
Zandvoorts derde belangrijke win-
kelstraat, behorende tot het winkel-
centrum, een vereniging ging stich-
ten, zodat vorig jaar de Grote
Krochtvereniging ontstond, nadat
de heren Hamburg, Nooij, Heidoorn
en enkele anderen, hiertoe het
initiatief hadden genomen. De heer
Hamburg werd tot voorzitter ge-
kozen, de heer Nooij tot secretaris,
die echter kort geleden wegens
drukke werkzaamheden moest be-
danken, zodat in zijn plaats de
heer Koper werd benoemd en de
heer Heidoorn tot penningmeester.
Nagenoeg alle winkeliers traden tot
de vereniging toe en zo wist deze
nog jonge vereniging een seizoen-
verlichting tot stand te brengen, die
de beide andere in Kerkstraat en
Haltestraat naar de kroon zal ste-
ken. Een unieke verlichting, die
door de fraaie masten nog aan-
zienlijk in betekenis wint en waar-
door men tevens een oplossing ver-
kreeg, die overdag, zonder verlich-
ting bijzonder aantrekkelijk is. Het
heeft 'véél geld gekost en grote
offers van de deelnemende \vinke-
liers gevergd, maar men heeft het
er voor over gehad en a.s. Zater-
dagavond zal deze verlichting om
half negen worden ontstoken en
bereidt men op de Grote Krocht een
avond met muziek en véél gezellig-
heid voor. Er is een leuke wedstrijd
aan verbonden, waarvoor fraaie
prijzen worden in uitzicht gesteld.

Men moet n.l. het aantal lampjes
inden, dat op de Grote Krocht aan-
wezig is. plus de reservelampjes,
die bij de deelnemende winkeliers.
wier etalages zijn aangeduid met
een letter ..D" in deze etalages zijn
neergelegd. Voor onze jeugd spe-
ciaal een karweitje, waarvoor zeker
véél interesse zal rijn. Oplossingen
kunnen t.m. Woensdag a.s. worden
bezorgd bij de heer Heidoorn, waar-
na in de loop van Donderdag de
uitslag ?al worden bekend gemaakt.
De namen van de prijswinnaars
hopen wij in ons volgend num-
mer bekend te maken. Wij wensen
de Grote Krocht vereniging van
harte geluk met deze bijzonder ge-
slaagde verfraaiing en verlichting
in de seizoenmaanden, waardoor
thans Zandvoorls winkelcentrum,
dank zij eendrachtig samenwerken,
een zee van licht verkreeg, het-
gcen niet alleen door badgast en
inwoner zéér zal worden gewaar-
dcerd, doch ook de activiteit van
Zandvoorts winkelstand duidelijk
demonstreert. K.

Nationaal volleyball-tournooi
Als eerste onderdeel van de

zomerevenementen, ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan, organi-
seert de gymnastiekvereniging O.S.S.
op Zondag 16 Mei a.s. een nationaal
volleyball-tournooi op de hockey-
velden. De belangstelling voor dit
•tournooi is zeer groot. Bij de dames
zijn de sterke ploegen ingedeeld in
3 poules van 5 zestallen, waarbij
ongetwijfeld ,.De Rammelaars" uit
Rotteidam. S.O.S. uit Jutphaas,
„The Smash" uit Castricum en „Die
Raeckse" uit Haarlem als favorieten
moeten worden beschouwd.

Bij de heren zijn de sterke ploe-
gen in 2 poules van 5 zestallen inge-
deeld, waarbij spannende wedstrij-
den verwacht kunnen worden, met
H.V.S. uit Haarlem, „Forto" uit
Amsterdam en ,.Libanon" uit Rot-
terdam als favorieten. In de lagere
afdelingen is de strijd geheel open,
doch hier zou de herenploeg van
O.S.S. zeker wel eens voor een ver-
rassing kunnen zorgen. Indien de
weersomstandigheden meewerken,
zal ongetwijfeld ook deze nog jonge
sport, die veel concentratie en be-
hendigheid van de beoefenaar eist,
vele bezoekers trekken.

«DE GEVAARLIJKE BOCHT»
Van hoe groot belang het enga-

geren van een bekwame regisseur
voor onze amateur-toneelverenigin-
gen is, werd Zaterdagavond weer
eens overduidelijk bewezen tijdens
de voortreffelijke opvoering die de
toneelver. ,.De Phoenix" bracht van
J. B. Priestley's spel „De gevaarlijke
bocht", een werk, dat. ingesteld op
dialogen waaraan zo goed als alle
handeling vreemd is, aan de spe-
lers de allerhoogste eisen stelt.

Het was, als stond een herboren
..Phoenix" op de planken, na de
inzinking, die deze vereniging ge-
ruime tijd had doorgemaakt. Onder
de voortreffelijke leiding van Jo-
hanna Obdam, thans voor het eerst
als regisseuse geëngageerd, werden
wij van begin tot einde geboeid
door de opmerkelijke prestaties van
het zevental, dat dit tot nadenken
stemmend spel over het voetlicht
bracht op een wijze, waarvoor wij
groot respect hebben.

Dat Johanna Obdam aan het eind
van de voorstelling door voorzitter
P. Stor extra gehuldigd werd, was
dan ook zeker alleszins verdiend.
\Yij willen bij de dames in de eerste
plaats noemen het opmerkelijke
debuut van Margreet Slaap, die
deze avond voor het eerst op de
planken stond en Betty Whitehouse
creëerde op een wijze, die grote
bewondering wekte door meeslepend
spel. bewogen en doorvoeld, waar-
race zij tot een veelbelovende aan-
winst voor de vereniging werd.

Dré Paardebek als Frida Caplan
en Ludy Weber als Olwen Peel
deden zeker in dit alles niet voor
baar onder.

Het heren-trio was al even be-
wonderenswaardig. Sterk en be-
\vogen spel bracht Joop Volder als
Charles Stanton. ten prooi aan
hevige zielsconflicten maakte Jan
Weber van Robert Caplan een ont-
roerende figuur, waartegen Gerard
Swildens, als de onevenwichtige
Cordon Whitehouse scherp afstak.
Eugenie Brossois tenslotte bracht
de schrijfster Mockridge vlot en op
overtuigende wijze. Zo voerde dit
zevental dit spel van zielsconflicten,
na een aanvankelijk enigszins mat
begin, naar een stralende climax in
het tweede bedrijf, vol spanning en
innerlijke geladenheid, waarmee het
publiek ten volle meeleefde en ten-
blGlte naar een bewogen slot in het
derde bedrijf. Men bleek op elkaar
te zijn ingespeeld op een wijze, die
alle figuren op het juiste moment
op de voorgrond plaatste, zonder
dat van enige geforceerdheid sprake
was.

„De Phoenix" maakte met deze
„model-opvoering" van „de gevaar-
lijke bocht", een zéér goede beurt
en Vcsloot daarmede haar toneel-
.sci?oen op een wijze, die aan het
begin van dit seizoen onmogelijk
kon worden vermoed en opnieuw de
beste verwachtingen wekt voor de
toekomst.

Na afloop volgde het slotbal, dat
met medewerking van het orkest
„The Moonlight Serenaders" op ge-
zcllige wijze verliep. K.

Raadsvergadering
De eerstvolgende vergadering van

de gemeenteraad is vastgesteld op
Dinsdag l Juni a.s. des avonds te
8 uur.



HOBOCA komt nu öôk

in ZANDVOORT!
Grandioze reclame-actie van een groot gedeelte der Zandvoortse winkelstand.

GRATiS KILOMETERS
worden verstrekt in 26 verschillende branches.
Geldig aan alle loketten der Nederlandse Spoorwegen.

LET OP DE A A N K O N D I G I N G E N VOLGENDE WEEK

Zandvoorts Inwoners
abonnement

BM2-ZUID
seizoen 1954. vanaf heden verkrijgbaar aan de Ead-Kassa.

Volwassenen f 6,- en kinderen f 3,-.

ÊSaEugène
Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. u-BaerlestT., A'dam
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactement.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
len 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Perma-
nent, compleet f6,—.

Afslag Lamsvlees Slagerij Burger
LAMSCARBONADE .. f 1.36 500 gr.
LAMSLAPPEN v.a. . . fl.48 500 gr.
LAMSBCUT ƒ1.89 500 gr.

PRIMA KALSVLEES: VARKENSVLEES:
•Lappen ƒ1.43 500 gr. Lappen ?2.10 500 gr.
Fricandeau ƒ2.10 500 gr. Fricandeau 'ƒ2.25 500 gr.
RUNDVLEES: FUet 'ƒ2.45 500 gr.
Eoorr. R. Lappen ƒ1.65 500 gr. Carbonade v.a. .. ƒ1.78 500 gr.
Magere Lappen .. fl.98 500 gr.
Fijne Rib ƒ1.98 500 gr.

GOK BIJ DIT WEER iets hartigs op de boterham! Slager Burger
presenteert U een keur van houdbare vleeswaren, b.v.:
CervelaaWorst . .60 et. 100 gr.
Snijworst 49 et. 100 gr.
Berliner 49 et. 100 gr.
Salami 89 et, 100 gr.
Rauwe Ham . . . . 89 et. 100 gr.

Bacon 65 et. 100 gr.
Procureur 58 et. 100 gr.
Cntbijtspek .... 57 et. 150 gr.
Theeworst 49 et. 100 gr.
Bcerenworst .... 53 et. 100 gr.

enz. enz.

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

JANSEN EN PIETERSE
P. Zeg Jansen. Zondag a.s. kan ik

niet bij je komen. Een kind van m'n
dochter doet haar eerste H. Com-
raunie.

J. O. dst kleine leuke meisje
Liesje? Vrat worden de kinderen
tcch gcuw groot!

P. Zeg dat wel Jansen, maar het
i? selukkig. dat er in ons leven vele
hoogtijdagen zijn. die echte feest-
dsgen jenoemd kunnen worden.

J. Ja. eerst Koninginnedag, toen
Bevrijdingsdag, daarna moederdag.
a.s. Zondag 1ste Communiedag.
Andere- week trouwt er een neef van
me, dan komt Vaderdag, daarna
mijn verjaardag en zo volgt het ene
feest het andere op.

P. Ja. en nu gaat het er maar om
cl die teesten zo gezellig mogelijk te
maken,

J. Inderdaad, maar daarvoor heb
ik een raad. en. . . .een goede raad.
Wie gezellig \vil feesten, moet eens
gaan kijken in de gezellige winkel
van Hamers in de Kostverlorenstr.
no. 34. Want daar vindt men gezel-
lige lieden, die hun waren aanbie-
den. En met die waren maakt men
hel feest gezellig zowel voor groot
als klein.

P. Zo heef. Hamers b.v. schillen op
brandewijn a ./5.00 per liter, dat is
werkelijk iets iijns! Alle merken op-
nocmen van wijnen, dranken en
Lieren zou hier niemand plezieren.
rnLar als U zelf eens gaat kijken,
drn zal U dat spoedig blijken!

J. Ja ja. men kan gerust zeggen :
Bij Hamers in de zaak. geu-eest,
Garandeert een gezellig leest.
En onthoudt daarbij ook de:e les:
Het wordt gebracht! Bel tu'ee-acht

i-yf-res.' (Adv.)

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A D f\ l PrinsBsseweg 15
. O\JL. Telef. 2066

Groot en klein vinden
VAN DERWERFF's

brood FIJN!

Oefening Staalt Spieren
Vcor de turn\vedstri]den van de

K.T.K.. die op 4 Juli a.s. vooraf-
gaande ?an de internationale turn-
demonsvraties. in het Sportpark
plaats vinden, werd door 7 vereni-
gingen ingeschreven. Aan de hand
van deze voorlopige opgaaf zou op
de middagdemcnstratie het massale
openingsnummer (Reidans) uitge-
voeid worden door 200 meisjes, ter-
wijl het slotnummer (oefening
Olympische Lag) met 150 dames zou
\vorden gedaan.

Op de instructie-avond van Za-
tcrdag j.l. bleek wel. dat de oelenin-
gen er nog niet .,in" zaten, zodat
neg Hink geoefend moet worden en
vooral indien men aan de Olym-
pischc Dag (13 Juni) wenst deel te
nemen.

Athletiek. De athletiekcompetitie
van de K.T.K. werd vastgesteld op
de avonden 10 en 24 Juni en op 8
Juli a.s. Aan de heren de taak hun
kampioenstitel te verdedigen, doch
wellicht is thans ook met de dames
\vel een ploeg samen te stellen.

Wandelen. De inschrijving voor
deelname aan onze jubileummarsen
op 29 en 30 Mei a.s. is tot nu toe
niet onbevredigend te noemen. Als
organiserende vereniging dienen wij
zelt ook goed voor de dag te komen,
yodat ieder lid wordt opgewekt zich
ten spoedigste op de lessen of bij
J.L. de Bas. Zandv.laan 62, te mei-
den. Voor de jeudggroep van 12-16
jaar zi jn leiders aangewezen.

Postduivensport
De postduivenvereniging „Pleines"
nam deel aan de wedvlucht van
Vilvoorde al. over een afstand van
161 km. De eerste vogel arriveerde
om 10 uur, 32 minuten. 32 seconden.
De volgende resultaten werden ge-
boekt.: J. Koning l 7 10; C. K.
Draijer 2 4 18; K. Driehuizen 3 31;
A. Dorsman 5 13 21 41; A. Mole-
naar 6 42; W. G. Koning 8 27 45 46;
V. C. de Muinck 9 12 19 39 43;
K. Kramer 11 28 38; A. Paap 14 15;
B. Lukkassen 16 17 23 29; C. Visser
20 30; H. Lansdorp 22 32 34; C. Keur
2-) 33 44: C. Koper 25; H.Bartens 26;
G. Drie-huizen 35; P. Peters 36 40.

ALBERT HEIJN, Grote Krocht
vraagt

nette winkeljuffrouw
Leeftijd - 18 jaar. Vakkennis niet noodzakelijk.

Aangifte leerlingen
openbare kleuterscholen

Burgemeester en Wethouders der gemeente
Zandvoort verzoeken degenen, die hun kind(eren)
met ingang van de cursus 1954-1955 op de
kleuterschool aan de Herenstraat of op de thans
nog in aanbouw zijnde nieuwe kleuterschool in
het z.g.n. plan-Noord, geplaatst wensen te zien,
hiervan, voorzover zulks nog niet is geschied,
aangifte te doen in de week van 17 t.m. 22 Mei
a.s. tussen 13.30 uur en 15.30 uur, met uitzonde-
ring van Woensdag- en Zaterdagmiddag en wel

a. voor eerstgenoemde school bij Mejuffrouw
G. van den Berg, hoofd dezer school, in het
schoolgebouw aan de Herenstraat;

b. voor de nieuwe school bij Mejuffrouw A.
Kemp, benoemd hoofd dezer school in het
schoolgebouw aan de A. J. van der Moolen-
straat (Dr. Albert Plesmanschool).

„Tabak is tabak, een sigaar een sigaar",
Zo zegt men, maar dat is niet altijd waar!
Er bestaat nog „aroma" en „fijne geur",
Dat vindt U bij Drommel te kust en te keur!

Sigarenmagazijn DROM M EL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

IJSBAR PETROVITCH
VRAAGT VOOR DIRECT een flinke

IJSVERKOOPSTER
Bekend met scheppen.

G J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN ea

Kaptein Hobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling In overleg.
REPARATIB-INEICHTING.

SMEDESTRAAT 19

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren,

Telef. K 2507-2O33

Deze week HECLAMB

250 gram Allerhande
voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk Brugstr.

TELEF. 2153

TAXI?
260O

BELLEN!!
SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden,
billgke prezen.

1854 KORT 1954
Feest

Met vele

JUBILEUM-
aanbiedingen

U ontvangt tevens gedurende de maand Mei waardebonnen volgens onderstaande tabel. Met deze
waardebonnen kunt U aankopen doen, niet alleen in onze zaken, maar ook bij firma's handelende
in rookartikelen, gebak, parfumerieën, schoenen, speelgoed enz. Deze bonnen kunt U direct naar
wens besteden, of sparen voor grotere aankopen; ze blijven geldig tot 30 Juni c.s.

*
*
*
*

Bij aankoop van ƒ 5,— tot ƒ 10,— ontvangt U een bon ter waarde van 50 cent.
Van ƒ10.— tot ƒ25.— een waardebon van ƒ!,—. Van ƒ25,— tot ƒ50,— een waardebon van ƒ2,50.
Van ƒ50.— tot ƒ75,— een waardebon van ƒ5,—. Van ƒ75,— tot ƒ100,— een waardebon van ƒ7,50.
Van ƒ100,— tot ƒ150,— een waardebon van/10,—. Van ƒ150.- tot ƒ200.- een waardebon van f 15,—.
Van ƒ200,- tot ƒ275,- een waardebon van ƒ20.—. Van ƒ275,- tot ƒ350,- een waardebon van ƒ27,50.
Van ƒ350,- tot ƒ500.- een waardebon van ƒ35,—. Boven ƒ500,- een waardebon van ƒ50,—.

Kat. Ds. CAMISOLES
fant. weefsel
dezelfde CAMISOLES
m. bustevcrm
bijp. SLIPS
bijp. DIRECTOIRS

1.75

1.95
1.65
1.85

DAMES NYLONS
Zeer mooie Nylonkous
geheel geminderd.
strikt Ie keus ........

LAKENS en SLOPEN
Prima Graslinnen _ __
Lakens 150x235 ö. * O

2 pers. 180 x 235 6.95
Bijp. Slopen 1.65
Extra zware graslinnen
Lakens

150 X 240 7.25
180 x 240 8.65

Bijp. Slopen 2.25

ONTBIJTLAKENS
Bijz. mooie
ONTBIJTLAKENS
geheel nieuw dessin ..
Cntbijtlakens op zeer
aparte wijze met fraai
dessin bedrukt

5.95

7.45

__

• « «

Prachtige kristal Nylons _ __
volstrekt Ie keus ...... »• • *>

ONDERJURKEN
Prima charmeuse
Onderjurken m. fraaie
kantgarn. ook a.d. ach- . __
terkant •*• ' *>

Fijne Nylon Dames
Onderjurken met strook
en kantgarnering. Bij- ft -.-
zonder voordelig 9.25 **. /O

DROOGDOEKEN
Kat. Theedoeken
prima kwaliteit
Prachtige halflinnen
Theedoeken
Jacquard
BADHANDDOEKEN ..
zeer mooie kwaliteit
Zware Jacquard
BADHANDDOEKEN
mooie tinten
Dezelfde Badhanddoe-
ken m. washandje ver-
pakt

O.95

1.30

1.95

2.95

3.40

ONTBUTSTELLEN
Zeer fijn Ontbijtlaken

met 6 vingerdoekjes
p. garnituur

11.95

Geheel nieuwe en zeer
uitgebreide collectie

BADPAKKEN
in Wol-Lastex
en Satijn Lastex

Heren zwembroeken
Badtassen
Badmutien

TENT- en SCHERMLINNEN
140 c.m. breed p. meter

6.50 - 4.50 - 2.50

STOELLOPERLINNEN
p. meter 2.15 - 2.10 1.75

ZABRO Zongordijnen
in alle breedten voorradig.

Partij aanbieding
zeer zware zuiver

WOLLEN DEKENS
norm. waarde f65,— en ƒ55,—

alleen 150 x 210
thans

42.5O . 46.5O - 49.50

ZAALBERG DEKENS 150 x 200
39.75

Prima gemengd
WOLLEN DEKENS ,o __
zeer mooi lï»./O

Extra
voordelige

prijzen
mei als extra attractie
waardebonnen

Zeer bijzondere aanbieding
FRANSE DAMASTEN

in gebloemd 120 cm. p. meter . . . . 5.45
in gebord. gestreept 130 cm. p.meter 9.25

Pracht Peau de Pêche dubbelzijdig zeer zware kwt. p. meter
kleuren terra, groen, bruin, beige 5.95 OH 7.75

Prima
kwaliteiten

met als extra attractie
waardebonnen

J. Th. KORT
HAARLEM ZANDVOORT

Telefoon 2666.
HEEMSTEDE

en binnenkort ook Umuiden
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Niet achterblijven
Voor het 'm dit nummer voor-

komende artikel betreffende de
nieuwe activiteit van onze Oranje-
vereniging, -vragen wij de speciale
aandacht van onze lezers. Zij, die
het hebben betreurd, dat de laatste
tijd zo héél weinig in ons dorp aan-
dacht werd besteed aan de viering
van nationale gedenkdagen, hebben
gelijk, want dat was méér dan treu-
rig. Daartegenover staat, dat thans
de Oranjevereniging, die dit alles
zeker in de eerste plaats heeft in-
gezien en betreurd, niet kón, omdat
de middelen ontbraken. Nu toont
men grote activiteit en vraagt
daarvoor — vanzelfsprekend — ons
aller -medewerking. Die mogen wij
onze Oranjevereniging niet ont-
liouden, omdat de viering van deze
Oranje-gedenkdagen óók een zaak
is, die in de eerste plaats ons allen
aangaat. De minimum-contributie
van f l,— per jaar kan voor nie-
mand een bezwaar zijn. (Desnoods
per kwartaal f 0,25 te voldoen).
Daarom -mag niemand achterblijven
voor deze aanmelding. Stelt -U dat
nu niet -uit, maar geeft U vandaag
nog op. Dan zullen we in Zandvoort
weer die echt ouderwetse Oranje-
dagen krijgen, -waaraan we nog zo
dikwijls met heimwee terugdenken.
Mogen wij deze belangrijke zaak. V
nog eens extra op het hart binden?

Uit oude tijden
Dezer dagen woonde ik op onze

Zandvoortse begraafplaats weer een
ter aarde bestelling bij en opnieuw
Heeft mij de wondere rust en schoon -
Jieid, die er van onze Zandvoortse
doden-akker uitgaat, diep ontroerd.
Met zorg onderhouden, ligt daar dit
fraai aangelegde park, waar onze
dierbaren aan de schoot der aarde
worden toevertrouwd. Er zijn wei-
nig kerkhoven in ons land, waar
alles zó van rust en vrede spreekt.
Vér van het stadsrumoer, van het
jachtende jagende leven, heerst hier
een plechtige en serene stilte, die
telkens opnieuw treft. Hoezeer daar-
mee in tegenstelling is de teraarde-
bestelling zelf. Op vier hoeken van
de graf kuil staan de begrafenis-
dienaars en laten, langzaam aan
dikke kabeltouwen, waarop de kist
rust, het stoffelijk overschot naar
beneden zakken. Het knarst en piept,
hoezeer men zich ook inspant, dit
tot een minimum te beperken. De
begrafenisdienaars moeten zich wel
zéér inspannen, om de loden last
gelijkmatig te doen dalen, hetgeen
aan hun gezichten duidelijk merk-
baar is. Dat is schrijnend en ik kan
me zo voorstellen, dat deze wijze
van ter aarde bestellen, beklem-
mend en pijn-aandoend werkt op de
nabestaanden, die hiervan getuige
zijn. Het is bovendien een wel héél
ouderwetse methode. In de meeste
plaatsen in ons land, — óók kleine
— geschiedt dit al geruime tijd met
behulp van een soort lift, door één
•man bediend, -waardoor de kist bijna
onopgemerkt in de aarde verzinkt
en volkomen geruisloos. Zou zulk
een hulpwerktuig óók in Zandvoort
niet kunnen worden aangeschaft?
De kosten zullen zeker geen
bezwaar zijn en het zou véél
extra leed wegnemen. En dan spreek
ik nog maar niet eens over de aula,
die al zo lang in het vooruitzicht
werd gesteld. Het ontbreken daar-
van is wel héél bedroevend. Er
wordt zoveel geld uitgegeven in
Zandvoort voor de levenden, laai
men bedenken, dat Zandvoort óók

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:

Heb U al een
bad genome ?

HOBOCA verovert
stormenderhand Zandvoort!

Vorig jaar Juni hebben enkele
initiatiefnemers in Rotterdam de
koppen bij elkaar gestoken, len-
einde de middenstand in het alge-
meen een nieuw fris idee van
collectieve reclame aan de hand te
doen. Nimmer hebben zij kunnen
vermoeden, dat dit initiatief tot een
zo massale actie zou uitgroeien.
In Rotterdam werden het 1500, in
Amsterdam 1100 en in vele steden
en dorpen bij elkaar nog eens 4.000
winkeliers, die met grote instem-
ming dit bij uitstek goede initiatief
overnamen.

Het is een bekend feit, dat ieder-
een zo af en toe de behoefte gevoelt,
om er eens zorgeloos op uit te kun-
nen trekken. Dikwijls worden dan
vcor een uitstapje de kosten vooraf
berekend en blijkt telkens opnieuw,
dat de reiskosten een belangrijke
post op het budget vormen. Wan-
neer het nu eens zó was, dat men zó
maar in de trein kon stappen en
zich niet om die vervelend hoge
kosten van het reizen behoefde te
bekommeren, dan zou er héél veel
gewennen wezen. Hier lag nu „des
poedels kern", want men ging ervan
uit, dat deze reiskosten door een
gezamenlijke opzet door een groot
deel van de winkeliers moesten
worden bijeengebracht.

Dit idee, op waarlijk vernuftige
wijze uitgewerkt, bleek midden in
de roos geschoten te zijn, want al
aanstonds na de start begon het
publiek verwoed kilometers te spa-
ren en omdat het zó werd, dat prac-
lisch alle branches zich ervoor
interesseerden, hadden velen al
spoedig een groot aantal kilometers
bijeen. Duizenden mensen hebben
dan ook in Rotterdam en andere
steden hun gratis vacantiereis voor
dit jaar reeds in de zak. Zó groot
werd het enthousiasme, dat grote
groepen mensen gezamenlijk gingen"
sparen, b.v. voor de ouden van
dagen, of een bedevaart naar Lour-
des; vcor de genezing van een kind
in de bergen enz. Oproepen en dank-
betuigingen verschenen in vele
couranten. Zo kwam aan deze affaire
óók een mooie sociale kant, want de
spaarzin werd gewekt en in de week
vóór Pasen haalden alleen in Rotter -

een taak heeft ten opzichte van zijn
doden. Zij, die van buiten Zand-
voort komen om een begrafenis bij
te wonen, zijn steeds opnieuw ver-
baasd en verwonderd over de wijze
waarop het ter aarde bestellen in
ons dorp nog als in oude tijden
geschiedt.

dam méér dan duizend mensen een
gratis reis-cheque af.

Amerikaanse show-uitreikingen op
straat, waar soms honderdduizend
kilometers tegelijk worden uitge-
reikt, zorgden vcor het eerste begin.

Cp vooraf aangekondigde plaatsen
verscheen de ..Hoboca"-show\vagen
met picolo's in keurig livrei en
ieder, die aantoonde, dat hij Hoboca
kilometers spaarde, kreeg een extra
cheque aangebeden. De landelijke
pers zelfs interesseerde zich er-
vcor en plaatste foto's van dit ge-
beuren, waarbij het zelfs voorkwam,
dat de politie het verkeer moest
regelen, omdat dergelijke acties
méér dan 10.000 mensen aanlokten.

Thans komt dan a.s. Zaterdag
Hoboca óók in Zandvoort starten.
Ook de inwoners van de badplaats
zullen van deze grandioze reclame-
actie kunnen profiteren. Reeds zijn
er méér dan 28 winkeliers, die zich

aansloten en met velen worden nog
besprekingen gevoerd. Dat men er
algemeen enthousiast voor is. blijkt
wel uit de uitspraak van een
fabrikant in lederwaren die zei:.,dat
is het, het meest phenomenale
reclame-systeem, dat ik tot nu toe
ontmoette, een systeem, dat succes
MOET hebben". En het zegt héél
wat. een Zandvoortse winkelier zó
enthousiast te krijgen.

Het mooie van deze opzet is óók.
dat men volkomen vrij gelaten
wordt. Men kan de gratis verkregen
kilometers enige dagen vóór men op
reis wil gaan, inzenden naar Rotter -
dam, -waar het hoofdkantoor is ge-
vestigd. waarna men vrijwel direct
een cheque ontvangt, die aan alle
loketten der Nederlandse spoor-
wegen kan worden ingewisseld, of
waar het te gebruiken aantal kilo-
meters wordt afgeschreven, waarna
men het kaartje voor het reisdoel
ontvangt.

Zandvoort zal stellig grote inte-
resse tonen voor deze bijzonder
attractieve campagne van onze
winkeliers, waarvoor wij, voor ver-
dere bijzonderheden, verwijzen naar
de in dit blad voorkomende adver-
tentie.

Spannende motorraces
Wat was het, dat
de motorraces, die
Zondag j.l. op ons
circuit verreden
werden, zo boei-
end, emotioneel en

interessant maakte? Was dat het
kranige rijden van onze Neder-
landers, van Piet Bakker, Siep
Postma, P. Knijnenburg en anderen?
Was dat het sneuvelen van alle be-
staande records, die tot pulver
werden gereden door die fenome-
nale tijden, die de buitenlandse
cracks maakten? Was het het on-
ver-wacht grote aantal bezoekers
van bijna 40.000? Was het de emo-
tïonele strijd die vele wedstrijden

• te zien gaven? Het onverwachte, dat
het resultaat van deze races werd?

Inderdaad, dat alles werkte er
ongetwijfeld aan mee, om deze
prachtige wedstrijddag tot een on-
vergetelijke te maken, tot een der
meest geslaagde, zo niet DE meest
geslaagde, die wij ooit tot nu toe op
ons circuit te aanschouwen kregen,
doch de grootste verrassing was
toch ongetwijfeld hierin gelegen,
dat cns circuit zo uitstekend vol-
deed. dat een perfecte organisatie
van K.N.M.V. ervoor zorgde, dat
geen wanklank dit feest van kracht
en snelheid verstoorde en bovenal
dat ondanks de somtijds bijna be-
angstigende snelheid, het circuit zó
veilig bleek, dat geen enkel ongeval
zich voordeed. Er is goodwill ge-

kweekt voor onze racebaan, good-
will voor de baan en prachtige pro-
paganda voor onze badplaats, dat is
de grote prijs, die wij van deze dag
hebben mogen medenemen.

Ja, er zijn formidabele prestaties
geleverd door alle rijders zonder
onderscheid. Dat begon al direct in
de 125 cc. klasse, waar onze Hol-
landse jongens wel zéér gehandi-
capt waren ten opzichte van de
buitenlanders, doordat zij geen
schijn van kans hadden op hun op-
gefokte tweetakters tegen het
prachtig racemateriaal dat de bui-
tenlanders aanvoerden. Maar sen-
sationeel werden ze, deze races in de
lichte- klasse. Alleen al om de be-
•:'c:y3erenswaardige prestatie van
de beide Tsjechen, waarvan Parus
op C.Z. de snelste ronde draaide, in
2 min. 12.5 sec., d.i. een gemiddelde
van 113.9 km. Hij won de wedstrijd
óók, met een gemiddelde van 111.82
km., waarmee het bestaande record
rnel vele kilometers gebroken werd.

Onvergetelijk werd de strijd in de
350 cc. klasse. Het geweldige ge-
vccht tussen de Australiër Ahearn.
de Nederlander Piet Bakker en de
Engelsman Heath, waarachter met
ten ronde achterstand, die al spce-
dig ontstond, een verbeten strijd om
de volgende drie plaatsen werd ge-
voerd tussen de Engelsman Dear. de
Ier Matthews en de Duitser Jager.
Ahearn won tenslotte met gering
verschil en maakte een snelste

Wat doen wij nu met ons circuit?
Het verbluffend succes, dat de

internationale motorraces Zondag
j.l. op ons circuit heeft opgeleverd,
had zeker niemand durven voor-
spellen, temeer niet, omdat de
weersomstandigheden geen enkel
optimisme rechtvaardigden. Tóch
zijn ze gekomen, de motor-enthou-
siasten, van heinde en verre, om te
genieten van races, zó adem-
benemend, zó spannend, als we
nimmer tevoren te aanschouwen
kregen.

De lof over ons circuit, met zijn
thans unieke wegdek, was algemeen.
De rijders geraakten er niet over
uitgepraat. Tijdens de prijsuitrei-
king, des avonds in hotel Keur, bleek
dat opnieuw. „Op geen enkel cir-
cuit", zei de Tsjech Parus, „is het
nvg mogelijk gebleken in de bochten
met de uitlaat de grond te raken,
l-n Zandvoorl kon dat wel en er was
geen sprake van enig slipgevaar".
We hebben dat zelf herhaalde malen
kunnen constateren. Als vliegen
tegen de wand gedrukt, lagen de
rijders in de Tarzanbocnt en bij het
opgaan van de Hunzerug, zonder een
enkele moeilijkheid en zonder dat
op deze enerverende wedstrijddag
een enkel schrammetje werd opge-
lopen. Zandvoort heeft het mooiste
en meest betrouwbare circuit van
geheel Europa, daarover waren allen
het roerend eens en de formidabele
snelheden, bijna ongelofelijk, die
werden bereikt, het aan flarden
rijden van alle records, plaatsten
ons circuit met één slag in de be-
langstelling van het motorminnend
en auto- en motorrijdend publiek
over de gehele wereld. Welk een
machtige propaganda voor onze
badplaats gaat daarvan uit! Het
behoeft geen beloog, dat de resul'
faten. van deze eerste internationale
?notorraces op hef nieuuje wegdek
van ons circuit, thans nog onover-
zienbaar zijn, doch zéér grote ge-
volgen zullen hebben roor de directe
toekomst, waaraan de televisie-uit-
zending, die Dinsdagavond plaats
had, zeker óók nog in belangrijke

mate zal medewerken.
Dat alles stemt tot nadenken over

de vraag: „Wat doen wij nu met
ons circuit?" Wat kan Zandvoort
doen, om méér dan tot dusver
motor- en autoraces op onze race-
baan uit te buiten? Hier doen zich
talrijke mogelijkheden voor. De
40.000 toeschouwers, die Zondag j.l.
ondanks het slechte weer kwamen,
zullen de beste propagandisten blij-
ken te zijn. voor volgende wedstrij-
den, want er was er niet één, die
niet genoten heeft. Het mag worden
i'erwacht, dat de aantallen bezoe-
kers zich weer in stijgende lijn zul-
len gaan begeven, indien aantrek-
kelijke wedstrijden blijven uitge-
schreven, waaraan niet behoeft te
worden getwijfeld.

Maar opnieuw is gebleken, dat
Zandvoort zelf aan deze races be-
huudens dan de welkome opbrengst
der belasting, niet veel gehad heeft.
De meeste zaken hadden het stiller
dan op niet race-Zondagen en zowel
de aanvoer als afvoer der bezoe-
kers geschiedde in record-tempo,
waarvoor de politie, voor de voor-
treffelijke wijze, waarop dit ge-
schiedde, alle hulde toekomt. Maar
de vraag blijft daarom: Wat doen
we nu, om in de toekomst het cir-
cuit óók voor Zandvoorts nering-
doenden aantrekkelijk te doen zijn,
zodat men naar elke race-dag op-
nieuw verlangt. Want hier moeten
toch zeker mogelijkheden zijn. Wc
moeten niet vergeten, dat op ccmne-
Zondagen véél publiek van het
strand naar het circuit zal worden .
pccogen en maatregelen zullen
moeten worden onder het oog gezien
om dit verlies te compenseren.

En dan richten we ons oog op
Assen, waar Vrijdag 's avonds een
feeststemming heerst, alle pensions
en hotels overvol zijn, duizenden en
nog eens duizenden een nacht over-
blijven. In Assen organiseert men
de race 's Zaterdags en men begint
reeds om 10 uur. In .Assen trekt men
de mensen, houdt men ze vast.
In Zandvoort ïoo.sl men ze weer zo

spoedig mogelijk.
Dit is geen critiek, integendeel,

men kon moeilijk verwachten, dat
de races in. Zandvoort zó'n succes
zouden opleveren, als dat Zondag
het geval was. Nu zal Zandvoort
zich dienen re beraden, om de;e
races zoveel mogelijk uit te buiten.

Wij maken ons sterk, dat de
bezoekers, die een dergelijke race
willen bijwonen, zullen komen,
wanneer die ook p l a a t s vindt.
Bovendien heeft Zandvoon héél wat
meer aantrekkelijkheden te bieden
dan Assen. Het moet foor een inter-
nationaal bekende badplaats toch
zo moeilijk niet zijn. mensen te
trekken en i-ast te houden? Een
Lunapark, een vuurwerk, véél vlag-
sefi., een openluchtconcerl in hel
thans zo gezellig verlichte dorps-
centrum, en — in plaats van 's mid-
dags, reeds 's morgens beginnen met
wedstrijden. Dan is men verplicht,
de avond van te voren te kornen.

En waarom zou Zandi'oort eens
cieen proef nemen, door een race op
Zaterdag te organiseren? Men kan
er Hcht eens met K.N.A.C. en K.N.
M.V. over praten. Wa?ïneer op de
reclamebiljetten, die over het ge-
hele land worden verspreid, tevens
wordt vermeld, welke aantrekke-
lijkheden Zandvoorl de avond, aan
de race voorafgaande, biedt, zullen
er zeker velen zijn, die een week-
end in Zanövoori aan de race kop-
pclen. Het is maar een idee, doch
o.i. zeker de overweging waard.
Bovendien trekt men op Zaterdag
diegenen, die cm principiële redenen
geen wedstrijden op Zondagen bij-
wunen — en dat rijn er héél u'ar —
óók nop aan. Het prachtige circuit
dat wij nu bezitten, en dat :ulk een
formidabel succes opleverde —
bovendien véél geld kostte, —
schept roor Znndt-oort óók t'er-
plichtingcu ten apzichïc ran zijn
inwoners.

Zich daarop met ernst te berin-
ne7i, zal één der belangrijkste taken
zijn, die stichting „Touring Zand-
roort' rn f dienen aan (e rotten. K.

ronde in 1.57.2 d.i. 128.79 km., doch
onze Nederlandse favoriet Piei Bak-
ker deed weinig voor hem onder
met een gemiddelde in zijn snelste
ronde van 1.57.7. d.i. 128.24 km.,
snelheden, die men zich niet had
durven dromen en waarmee in
vroeger jaren glansrijk de 500 cc.
race zou gewonnen zijn.

We vielen wel van de ene ver-
bazing in de andere, want in de
250 cc. verschenen die venij-
nige Adlers. een nieuwe wedstrijd-
motor, waarmede de Duitser Hall-
meier de sensatie van de dag bracht
dcor met een gemiddelde snelheid
van 122.62 km. de eindstreep te
passeren. En Reichert draaide in
deze klasse de snelste ronde in
slechts 2 min. 07 sec., d.i. 125.05 km.
per uur, een snelheid in deze klasse,
waai aan men niet had kunnen
denken.

Be 500 cc., waarvan we ons zoveel
hadden voorgesteld, werd stuk-
gereden door het uitvallen van de
cracks. Piet Knijnenburg, waarvan
we op zijn gloednieuwe B.M.W., een
formidabele fabrieksmachine. zulke
hoge verwachtingen hadden, werd
reeds na de eerste ronde uitgescha-
keld, doordat na een lichte botsing
bij de start, zijn benzineleiding
defect geraakte. Met twee ronden
achterstand draaide hij, na provi-
sorisch herstel, met de kopgroep
door. doch moest kort daarna defini-
tief opgeven. Ook Drikus Veer en
Ahearn moesten de strijd wegens
machinedefect staken. De Tsjech
Kcslir presteerde het in deze klasse
het trainingsrecord van Piet Knij-
nenburg met niet minder dan 5 sec.
te verbeteren, door een snelste
ronde te draaien van 1.53.8. d.i.
132.6 km. p.u., een snelheid, waar-
mee het gemiddelde van de grote
racewagens uit de Grand Prix
angstwekkend dicht werd benaderd
en waarmede hij het in Mei 1953
gevestigde record van de Belg Gof-
fin met ruim 6 km. deed sneuvelen,
diens tijd. voor de snelste ronde,
eoit door motoren op ons circuit
gereden, was n.l. 126.53 km. p.u.

"PARFUMERIE

presenteert nu voor Zandvoort
de beroemde schoonheidsserie

van

OF LONDON
De combinatie van lipstick
met de nagellak in dezelfde
kleuren-harmonie, is afge-
stemd op iedere kleur van Uw
kleding, zodat U met de nieu-
we lange GALA of LONDEN
patent lipstick (de vullingen
zijn zondev moeite verwissel-
baar) bij ieder toilet de juiste
kleur kunt kiezen, met de-
zelfde nagellak!

Tevens heeft Gala of London
een uitgebreide schoonheids-
strie. waarover wij U een
volgende keer meer zullen
vertellen.
Het pehele kleuren-sortirnent
mei de complete schoonheids-
scrie vindt U natuurlijk bij:

PARFUMERIE

Kerkstraat 23 - Telef. 2107

Oproep van de politie
In de avonduren van Woensdag

19 Mei had des avonds te omstreeks
kwart over negen in de Zeestraat 'n
aanrijding plaats van een lichtge-
kleurde personen auto door een Ci-
troën-personen auto, waarvan de
bestuurder vermoedelijk onder de
invloed van sterke drank verkeerde.
De hoofdinspecteur van politie te
Zandvoort verzoekt de bestuurder
van de eerstgenoemde auto en hen,
die met de identiteit van deze be-
stuurder of diens voertuig bekend
zijn. zich ten spoedigste met de poli-
tie te Zandvoort, (afd. verkeers-
dienst) in verbinding te willen stel-
len.

Vriendelijk verzoek
In verband met Hemelvaartsdag

(volgende week Donderdag) ver-
zoeken wij vriendelijk, kopij voor
het volgend nummer uiterlijk a.s.
Dinsdag en advertenties uiterlijk
Woensdag a.s. te willen inzenden.

De zijspanraces werden minder
spectaculair, dan we hadden ver-
wacht. Van de tien combinaties, die
in de eerste manche startten, bleven
er in de derde nog slechts 6 over.
Bijzonder veel vuurwerk gaven de
heren niet weg, al hadden ze alle-
maal verschrikkelijk veel haast en
al maakten ze angstig snelle tijden.
Prachtig werk liet de Duitser Hille-
farand zien, die al spoedig door
machinepech moest uitvallen, maar
toch nog kans zag een snelste ronde
te draaien in 2.09, d.i. een gemid-
delde snelheid van 117.01 km. p.u.
H. Steman vestigde het baanrecord
in Mei 1953 met 108.75 km. p.u. Het
ging dus nog maar eventjes 9 km.
harder. Prachtig wiel-aan-wiel werk
leverden in de derde manche de
Australiër Mitchell en de Duitser
Schneider in bewonderenswaardige
rijtechniek en koene onverschrok-
kenheid.

Zo eindigden deze opwindende,
buitengewoon spannende racedag
met de totaal-indruk, dat wij wed-
stnjden hadden gezien als nooit
tevoren, die ook nu wederom door
Piet Nortier op onnavolgbare wijze
van commentaar werden voorzien
en waarvan wij tenslotte de voor-
naamste uitslagen hieronder nog
laten volgen:

125 cc.: 1. Parus (Tsj.Sl.) met C.Z.
gem. snelheid 111,82 km. p.u.; 2. Lut-
tenoerger (Dld.) met M. V. Augusta
110,82 km. p.u.; 3. Bartos (Tsj.Sl.)
met C.Z. 107.74 km. p.u.; 4. Dupont
(Ned.)_met M.V. Augusta, 104,46 k.m.
p.u.; o. Lagerwey (Ned.) met Sparta
102,61 km. p.u.

250 cc.: 1. Hallmeier (Dld.) met
Adler. 122.62 km. p.u.; 2. Bartos
(Tsj.Sl.) met C.Z. 121.83 km. p.u.;
3. Reichert (Dld.) met NSU 121,34
km. p.u.; 4. Vogel (Dld.) met Adler
120.66 km. p.u.

350 cc.: 1. Ahearn (Australië) met
Norton, gem. snelh. 125,78 km. p.u.;
2. Bakker (Ned.) met Norton 125.52
km. p.u.; 3. Heath (G.B.) met AJS
124.88 km. p.u.; 4. Dear (G.B.) met
AJS 123,42 km. p.u.

500 cc.: ' 1. Kostir (Tsj.Sl.) ,-net
Jawa 126,02 km. p.u.; 2. Thorn
Prikker (Dld.) met Moto Guzzi,
123,2 km. p.u.; 3. Matthews (lerl.)
met Norton 121.30 km. p.u.; 4. Bak-
ker (Ued.) met Norton 120 km. p.u.

Zijspanklasse: 1. Mitchell (Austr.)
met Norton 4 pt.; 2. Schneider (Dld.)
met BMW 6 pt.; 3. Benz (Zwitser!.)
met Norton 10 pt.

Automatenspeelzaal
Zaïerdag a.s. zal de automaten-

speelzaal in gebouw „Zomerlust"
haar poorten weer openen. Een
opening, die traditie is geworden en
bij het zomerseizoen in Zandvoort
niet meer gemist kan worden. De
opening van deze bekende speelzaal
werd het teken, dat het seizoen be-
gonnen is, óók al is dit jaar het
weer nog koud en guur en meer
winter- dan zomer-seizoenachtig.
Maar ze zijn er weer, de zo be-
kende speeltafels, waar menigeen
raarne bij paardenrennen of aan
andere tafels zijn geluk beproeft.
De beide exploitanten hebben zich
in de jaren, dat zij nu te Zandvoort
in de zomermaanden verblijven,
tijzonder populair gemaakt door
hun prettig en soepel optreden. Van
harte wensen wij hen beiden ook
dit jaar goede zaken. Het zal stellig
opnieuw weer niet aan belang-
stolling ontbreken.

Tennïsnieuws
Het eerste team van de T.C.Z.

zorgde voor de grote verrassing
dcor D.H.B.S. l maar liefst met 7-1
te verslaan. Deze uitslag verstevigt
de positie in niet geringe mate. A.s.
Zcndag wordt een bezoek gebracht
bij Groen Wit 5. Er zal hard gevoch-
ten moeten worden om beide pun-
ten mee naar Zandvoort te nemen.

Het tweede team slaagde er niet
in een punt tegen Donald Duck in
de wacht te slepen. Het verloor met
2-6. Zondag a.s. komen de Vliegende
Hollanders 3 in Zandvoort op be-
zotk. Een vrij sterk gewijzigd team
van Eindenhout 2 versloeg T.C.Z. 3
met 8-0. H.L.T.C. 5 komt a.s. Zon-
dag op bezoek. Het zal zeker de
moeite waard zijn dit Haarlemse
jeugdteam aan het werk te zien.

Waarom?
willen Jansen en Pieterse zo
graag reizen? Zie pag. 3.

VOOR RIJWIELEN
uit voorraad leverbaar, o.a.:
Rudge, Fongers, Locomotief,
Simplex, in elke gewenste

uitvoering

Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2S74



Ziet het Internationaal Europese
Televisie-programma met

PHILIPS TELEVISIE
geplaatst door

TECHN. BUREAU FEENSTRA
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Type 4M. Diameier
ceeldcuis 22 cm.
Prijs .'495 - cf
contant .749.80 en
.•28.45 per maand.

VHIJDAG er. ZATERDAG:

Slagerij LA VIANOE
Kleine Kroch; l - Telefoon 2432

EXTRA RECLAME!
5OO gr. Gehakt h.o.h. en
250 gr. Rundvet f 1,75

Doorr.Vark.lappen f 1,35 5OO gr.

succes
zijn onze uit Zweden geïrap.
linnen DAMESSCHOENEN.
Bijzondere pasvorm.

Brossoïs, Grote Krocht
Speciale reparatie-afd. voor kwaliteits-schoeisel.

Droogte en tuinbesproetïng
Ir, •, er band rr.ei de grote droogte

en óól-r omdat lv.ir_besproeiï.-:g steeds
70 dc'-lmang mogelijk dien: te
geschieden. verzoeKt de directe Jr
var, hei Gem. "raterieidingoedrijf.
de heer A. A Cer.se. cns opname
van onderstaande r-sndleiding voor
tam besproeiing samengesteld door
gen technische commissie van de
K".V. Keuririgs instituut voor water-
Itidmg artikelen.

HANDLEIDING VOOR HET
BESPROEIEN VAN GAZONS

1. Gras wortelt tot een diepte van
ca. 20 crn. Aan deze laag moet. zo-
dra hij niet meer voldoende water
bevat en onvoldoende water uit de
onderliggende lagen kan wor-
den aangetrokken, kunstmatig u-ster
werden toegevoerd.

2. Eet is voor de plantengroei
noodzakelijk deze laag van 20 cm.
in één keer met water te verzadigen.
Daartoe is een hoeveelheid van 20
ram. kunstmatige regen — dat is 20
liter water per m- -— per sproel-
beurt nodig. Minder water is voor
de plantengroei schadelijk, meer
water zakt nutteloos in de onder-
grond weg.

3. Het is voldoende om in een
droge en warme periode de hoeveel-
heid van 20 mm. sproeiwater één-
rnacl per week. te geven.

4. Ket is onnodig om aansluitend
aan een regenperiode terstond te
gaan sproeien. In riet algemeen is
kunstmaii&e r..eregening eerst na een
aantal droge dagen, ook al zijn die
v.-arm. nodig.

5. De meeste gazonsproeiers geven
een gemiddelde regenval van meer
dan 20 mm. water per uur. da: -.vil
dus zeggen, dat de sproeier zeker elk
'jur moet 'Aorden verplaatst. Er zijn
echter sproeiers, die belangrijk
meer water dan 20 mm. per uur
ge'» en. Het vci dient aanbeveling de
capaciteit van Uw sproeier door een
dei--:unc!gt -> tn het witerieidir.g-
bedrrf te laten beoordelen. Er
wordt dan n.e: te weinig, maar ook
niet te vee! gesproeid.

G Hel verdient de vo'jrkeur om
ie- sproeier. geG.;rende de avonduren
er. /o rnogch;.-: gedurende de nacht-
uren Gedurende de nachturen f22-7
'j ' jii kan '-.tc-rfcLi d allten se^proeid
w-jicen Londer controle met daartoe

capac.tu: D? 'nu7-?ri,ale pa-on-
iproc.e'-.v 7:jn daartoe echter geheel
jr.na c :.:'r: Er bestaar. evenwel
c-rrro-?i-' i F die etn grote sproeicirkel
f ï . i -mcter 20-30 rn i heb oer. en die
j.rj ó-!C uren ever.vc--] water geven
tl- eer. /.o:.": ale gazoniproeiei in één
1 „r Oai.;:te-ne otregenrrig) Deze
;.:'•'--'.: z..,n temer alleen sescr.i-::

. t o: rtrv t ji-zon-

• rcrj.'; :>:: r.i-dcci met zich da: de
•. ocdi' E*-- - jJ i tn cr;berc-ikL;_Lr voor
d'; pl;_r.t :-ta: de onaercrond wo: -
den t,j^c-, (,c:a tr. dat de voor de
pli-r.ttn:-". , r.. ..dzc. •:<.!.. ke lucht uit
de b--de::. ; . : c _ j ] v. c p id t verdreven.

Een fraaie prestatie
Var. Lcj Kav.j.icen' -:c-nr.er~ o.ie

Zend u; i . ..-. open wetrst.-i.ider.
u i tkv i t-mer.. '.',:•.: de- ac- Zandvoortse
L-natCL-r K HOJX.-I' c-<-r. fraaie pres-
tótic- docr i : j eer. .r.iejrn \vegwed-
-t.'.jd in Li-velie (Ec-.£it) over 160
K .T... de- achute p-feï"-5 ie- bezetten.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

.Mc.n irclieve biervan uitsluitend
;;eort,.k te maken van Zaterdag-
rrj-'iüt-K 2 -u;1 tot Maór.dagmoretn
3 -j'-: i.".ten bi.i noodgevallen.

Zvr.dvg a ?. Z:. J. B. Hope-nbo-ch.
V.'i.rjc-.rr.maweg 19. Tel. 230(3

Zondagsdienst doktoren
Mer. feJ-jve hiervan uitsluitend

rc-br- i- : ;e- rnal;en van Zatc-rdag-
rniddag 32 uur tot Maandagmorgen
8 uur. aiicc-n bij noodgevallen.

A.t. Zondag. Dr. C F.M Robber.--
Koning inneweg 34. Telel 281S.

Sociëteit Ouden van dagen
De vorige week liet ik reeds enige

berichten publiceren over boven-
bedoelde enquête, zodat ik mag
veronderstellen, dat de algemene
strekking ervan U bekend is.

Op enkele punten wilde ik gaarne
nog even de aandacht vestigen. Het
is begrijpelijk dat de wens om te
kernen tot een sociëteit voor ouden
van dagen sterk beïnvloed wo-rcit
door de huidige omstandigheden
van betrokkenen en wel speciaal
door de aard en de sfeer van de
huisvesting. Zo zal bijv. een alleen-
staande of kostganger eerder be-
hoefte hebben aan gemeenschsps-
leven. dan een echtpaar, dat nog een
eigen huishouding drijft. Een be-
langrijke rol kan ook spelen het feit
of de belanghebbende al of niet bij
eigen kinderen inwoont.

Het is om deze redenen, dat bij
de enquête ook aandacht wordt ge-
schonken aan de wijze van huis-
vesting.

Vclgaarne zou ik daarom een be-
roep willen doen op hen, die. of-
schoon zij zelf geen interesse heb-
b-en voor het tot stand komen van
een sociëteit, om toch de gevraagde
inlichtingen te verstrekken, opdat ik
een zo juist mogelijk beeld kan krij -
gen van de argumenten welke even-
tueel worden aangevoerd voor of
tegen bedoelde planner).

Na afloop van de enquête stel ik
mij -.-oer het eindresultaat ook in
deze krant bekend te maken.

Gaarne vertrouw ik op Uw spon-
tane vrijwillige medewerking, waar-
voor ik U zeer erkentelijk ben.

De Directeur van Sociale Zaken.
B. F. BERSMA.

Schaaknieuws
J.l. Donderdag is voor dit seizoen

de laatste avond geweest van de
Zandv. Schaakclub. Als besluit ge-
ven wij onderstaand de eindstanden
van de promotie/degradatie comp.r

Af d. A : Kappelhof 5; Kop 3; Ver-
haert 3: Giskes 1.

Aangezien de beide eerstgeplaat-
sten in de Ie afdeling komen, Is
Kappelhoff reeds verzekerd van zijn
promotie, terwijl Kop en Verhaert
neg beslissingswedstrijden zullen
moeten spelen om te bepalen, wie
van beiden zal degraderen naar de
2e afdeling.

Afd. B : Schmidt 5' .: van Keulen
3' ~: Molenaar 2' .; v.d. Heijden V-.

Schmidt zal hier promoveren naar
de 2e afdeling, terwijl Molenaar
cvergaat naar de 3e afdeling.

HRfttER hand Gelei
Een vorstelijke h andverzorging

W ij houden onze naam hoog! KWALITEIT tegen zo laag moge-
lijke prijs' Slagerij BURGES. heeft een enorme sortering.
Of U de fijnste biefstuk of haas wilt hebben, of dat "U het eens
wat eenvoudiger wilt doen. U slaagt bij BURGER!
Biefrtuk ''2.75500 gr.
Haas J3.— 500 gr.
rntrecôte ./2.45 500 gr.
Rcsbiei 'J2A5 500 gr.
Staartstuk .'2.-55 500 gj.
Doon. R. Lappen V2.65 500 gr.
Magere Lappen .. 1135 500 gr.
Fijne Rib V 1.98 500 gr.

RECLAME:
Kalfslappen . . . . ƒ l .48 500 gr.
Dcorr. Vark.lapp. ,/1.38500gr.
Lamslappen v.a. ƒ1,48 500 gr.
Lamscarbonade ./1.38 500 gr.
Lamsbout ) 1.88 500 gr.

Lende ƒ 2.45 500 gr.
WEEKE1VD-RECLAME: 100 gr. l fï Q .̂ f
Pekelvlees en 100 gr. gek. worst \ v-> 57 w l

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zancfvoort • Tel. 2994 - 2643

Kinderschilderschool
trekt de aandacht

Ton de Boer. die vorig jaar Sep-
ttmber in Zandvoort stante met
zijn kinderschilderscriool, heeft zeker
geen reden om te klagen over be-
lansiteUir.g. Nadat hij enige tijd
60.-; m Haarlem een tweede derge-
hjkc- _-chool leid:, gaat hij thans al-
dtiar me: het werk van zijn leer-
Lr.gen exposeren in de oude Vishal
aan de Grote Markt en \vethouder
L. J. A. Geluk heeft zich bereid
veiklfe&rd. deze tentoonstelling te
openen, waar ongeveer 200 werk-
i iukken van zijn leerlmgeljes te be-
v. onderen zullen zijn. van 29 Mei
lo; half Jun: a.s.

Tot grote vc-irassing van de heer
de Boer ontving hij een dezer dagen
Le^otk van mevr. Ozinga. lerares
itlienen t i j het middelbaar onder-
•A..IS in Utre-cht en bestuurslid van
de* Kedcrlandse afdeling der ..Art
for World Friendthip League". eejn
inteinat ionale- organjiatie-. die zich
leri doel stelt door culturele inani-
le-Matits de- vriendschap en het
onderling bc'grip lussen de volken
te bevorderen.

Hie-rvoor werd o.m. óók een rei-
vende tentoonstelling van kinder-
lekcningen uit vele landen samen-
g'.sield. die- rnomente-el een tournee
door ons land maakt. Bij de bezich-
t iging van het werk der le-erlingen

vsn Ton de Boer was mevr. Ozinga
i'j enthousiast, dat zij gaarne alle
werkstukken voor deze reizende
expositie had willen verkrijgen.
Tenslotte leende de heer de Boer
haar 50 van de beste prestaties
zijner pupillen, die thans op deze
tentoonstelling bij de verzameling
zijn gevoegd, en dus t.z.t. óók in het
buitenland zullen worden geèxpo-
seerd.

Vanze-lfsprekend toonde de heer
Ce Beer met dit grote succes, dat hij
zeil niet zocht, toen wij één dezer
dagen bij hem waren, zich bijzon-
der1 ingenomen. Een succes, dat
voor hem dan ook inderdaad wel
héél te-rvol is. Wat de Zandvoortse
school betreft hebben wij kunnen
constateren, dat het enthousiasme
van zijn ruim 20 leerlingen hier nog
alt i jd even groot is en de prestaties
van de jeugd nog steeds even inte-
ic-ssant en bewonderenswaardig.

TAXI?
26OO

BELLEN.'!
SCHROEDER - HOGEWEG50

Trouwen, lange afstanden,
billijke prezen.

Het eerste filiaal
Er is een tijd van komen en een

tijd van gaan. Ruim 40 jaar dreef
de heer A. A. Serné in de Halte-
straat 53 zijn slagerij. Hoevele
Zandvoorters zouden in zijn zaak
in de loop der jaren zijn bediend?
Hij kan er ongetwijfeld op bogen
één der alleroudste zaken van
Zandvoort te zijn en daarom zal de
tijd van scheiden, die thans voor
hem is gekomen, hem vooral de
eerste tijd. stellig niet meevallen.
Het verlies van zijn vrouw echter,
enkele jaren geleden en daarna het
hem voor korte tijd overkomen on-
geval, naakten het echter voor hem
noodzakelijk, na een tijd van inge-
spannen werken thans van de zo-
zeer verdiende rust te gaan genieten.

Ket stemt ongetwijfeld tot blijd-
schap. óók voor hem. dat hij voor
zijn zaak vertrouwde en bekende
opvolgers vond. De heer A. J- Vree-
burg kocht de winkel en moderni-
secrde het pand tot een modern ge-
outilleerde slagerij, waarin zijn
meesterknecht, de heer A. van der
Wekke. thans als filiaalhouder gaat
optreden.

Donderdag j.l. openden zij het
nieuwe filiaal van de heer Vreeburg
en het mag gezegd worden, dat dit
nieuwe filiaal-bedrijf alweer een
verfraaiing van de Haltestraat be-
tekent. Zandvoort groeit ziender-
ogen, het is nu zelfs zó. dat een
slagerij in onze badplaats een filiaal
opende, een zeker vermeldensvraar-
dige gebeurtenis.

Van harte wensen wij de heer
Vreeburg in deze tweede zaak véél
succes. Moge zijn filiaal-chef. de
heer van der Vi'ekke. spoedig het
vertrouwen genieten, dat de vorige
eigenaar, de heer A. A. Serné zo-
vele jaren ondervond.

Onrustig, gejaagd?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen.

Oefening Staatt Spieren
Gp alle lessen wordt thans inten-

sief gewerkt aan de voorbereiding
van ons grote turnevenement van -,
Juli a.s. Zowel toestelnummers als
vrije oefeningen worden ingestu-
deerd. Vanzelfsprekend is het daar'
bij van het grootste belang dat alle
leden geregeld hun lessen en extra
lessen bezoeken. Elk oponthoud
moet vermeden worden. Ook tegen-
over onze buitenlandse gasten moet
ons optreden een behoorlijke indruk
maken en bovendien van grote pro-
pagandistische waarde voor de
lichamelijke opvoeding zijn.

Voor de optocht door het dorp.
waaraan alle leden van 10 jaar en
ouder deelnemen, dient de kleding
gced verzorgd te zijn. Verzorgt dit
reeds nu!

Wandelen. De opgave voor deel-
name aen onze jubileummarsen van
15 km. voor de jeugd en 25 km. voor
de ouderen over de betonwegen in
de Zandvoortse duinen op 29 en 30
Mei is uit onze vereniging van de
zijde der jeugd het grootst. Komt
dames en heren blijft niet achter,
maai- meldt U nog deze week bij
onze peimingrneester-wandelcom-
missaris J. L. de Bas. Zandvjaan 62.
Bij gunstig weer wordt in costuum
gelopen en in het dorp met de vlag
voorop! Kunt U zich een mooiere
propaganda voorstellen? Zowel op
Zaterdag als Zondag wordt gestart
vanuit de Kannie Schaftschool in de
Kerenstraat.

Nationaal volleybal-tournooi
Het nationaal volleybal-tournooi.

dat de gymnastiekvereniging O.S.S.
ter gelegenheid van haar 50-jarig
bestaan uitschreef en dat Zondag
j.l. als inleiding van de jubileum-
sportevenementen op de hockey-
velden -werd gehouden. i> een vol-
ledig succes geworden en in alle
opzichten geslaagd. Niet minder dan
55 pleegen, uit alle delen van het
land. hebben elkaar bekampt van
10 uur 's morgens tot half zes des
avonds, waarbij véél fraai spel te
zien was. Vooral het spelen van
Ambon 1. de ploeg Ambonnezen uit
Amsterdam, wekte grote bewonde-
ring en had somtijds véél weg x-an
acrobatiek. Tenslotte werden de
volgende eindresultaten bereikt:

A groep dames: 1. S.O.S. Jutfaas;
2. Die Raekse. Haarlem; 3. T.O.S.
Actief. Amsterdam.

B groep dames: 1. H.B.C. Heem-
stede; 2. Carna. Zaandam.

A groep heren: 1. H.V.S. Haarlem;
2. Die P^aekse. Haarlem.

B groep heren: 1. Ambon. Am-
stcrdam; 2 .K.V.A. Amsterdam;
3. T.O.S. Actief. Amsterdam.

Na een kort inleidend woord van
de voorzitter van O.S.S., de heer
J. H. B. Brink, reikte Dr. J. van
der Meer. voorzitter van de jubi-
Icum-commissie. in hartelijke be-
woordingen de fraaie prijzen uit.

De gehele dag bestond voor de
wedstnjden grote belangstelling.

Postdurvensport
De postôuivenvereniging „Pleines"
nam Zondag j.l. deel aan de wed-
vlucht van Quievrain (Fr.) af. over
een afstand van 226 km. De eerste
vogel werd getoond om 16 uur. 54
n.inuten. Ce uitslagen waren als
volgt : C. K. Draijer l 7; A. Dors-
man 2 12 14 27 28: J. Koning 3 4 5
2-1: V. C. de Muinck 6 22; P. Peters
i', 25 31: J. Schrander 9 19 35;
C. Visser 10 15 29: K. Kramer 11 26
33; H. Vleeshouwers 13; G. Drie-
l.uizen 16 33; H. Lansdorp 37 30 32
3S 40; V. G. Koning 18 34 36;
A. C. Molenaar 20 37 41 43; B. Luk-
kassen 21; H. Bartens 42; K. Drie-
huizen 44.

Op concours
De accordeon-vereniging „Zand-

voort" zal deelnemen aan het con-
cours. dal op Hemelvaartsdag te
Rijs (Caasterland) wordt gehouden.
Onder leiding van haar directeur,
de heer J. Bavids uit Haarlem, zal
men uitkomen in de derde afdeling.

De heer en mevrouw
BROSSOIS—DOETS

geven met grote vreugde kennis
van de geboorte van hun zoon

EUGèNE JEAN
JACQUES HËNRI.

Haarlem. 20 Mei 1954.
Trompstraat 129.

Tijdelijk.: flora-Kliniek,
FJ arapar?:: S, Haarlem.

Dankbetuiging
Voor de vele bewijzen van mede-
leven bij het overlijden -van mijn
geliefde zuster, betuig ik U allen
mijn hartelijke dank.

M. Weber.
ZAKDVOORT. 21 Mei 1954.
Burg. Engelbertsstraat 34.

Het RODE KRUIS
helpt U wel...

\

maar wat doet U P
60 belangrijke vredestaken...

Kent U ze...?

Denk eens aan. hulp bij rampen,
bloe dtransfusi e,

boornvliesoverbrenging voor blinden,
moedermelkToor zwakke baby's;

beentransplaatatie,
boottochten, voor invaliden,

welfare-werk ïn ziekenhuizen
en thuis, lectuur voor patiënten.

hulpposten langs de wegen...
Dit zijn slechts enkele van de

meer dan 60 manieren
waarop Uw Rode Kruis helpt.

U hebt die hulp nog nooit
nodig gehad? "Wees blij!

Maar dan reden te meer
Uw Rode Kruis bij te staan;

te geven! Zoveel U missen kunt...

Zandvoortse oudjes
hadden kostelijke avond

Het buitengewoon te loven, initia-
tief van de Gebr. Hildering, bij de
•viering van hun 25-jarig zaken-
jubileum. óók de Zandvoortse ouden
van dagen in te schakelen, noopt
ons tot plaatsing van onderstaand
verslag, dat vorige week helaas
moest blijven overstaan.

Puiim twee uur lang hebben de
Zandvocrtse oudjes Maandag 10 Mei
in gebouw ,.Zomerlust'' genoten van
een uniek cabaretprogramma. dat
hen werd aangeboden door de
jubilerende ..Parfumerie Hildering".
die op Dinsdag 11 Mei het 25-jarig
bestaan herdacht.

Ruim 200 ouden van dagen waren
aanwezig, toen de voorzitter van
bet comité ..ouden van dagen'', de
heer Joh. C. Jung Sr., het wel-
komstwoord tot de aanwezigen
richtte. In enthousiaste bewoordin-
gen wees de spreker erop, hoe de
beide zoons, die thans de zaak in
Zandvocrt beheren, in alle opzich-
ten de voetsporen van hun helaas
in 1946 overleden vader, de heer W.
Hildering drukken. Deze immers,
was ruim 20 jaar voorzitter van het
comité ..Ouden van dagen" en het
was alom bekend, dat hij de Zand-
vocrtse oudjes een zéér warm hart
toedroeg. De zoons hadden niet
beter kunnen doen dan op deze
wijze de nagedachtenis van hun
vader te eren. Van harte feliciteerde
de heer Jung mevrouw Hildering
roet het feit. dat zij deze avond kon
medemaken. waarna hij het vele
werk. dat haar overleden echtge-
noot op sociaal, cultureel en maat-
schappelijk gebied in Zandvoort
verrichtte, in de herinnering terug-
riep.

E'e heren Hildering hadden voor
deze unieke inzet van hun zilveren
jubileum een met zorg gekozen
c?baret-programma samengesteld.
We hoorden en zagen het versterkte
orkest ..The Moonlight Serenaders"
c.l.v. Jan Davids: Dick Smit als
ccnferencier: Eddy Michels, de van
de Amerikaanse radio en televisie
bekende zanger, die momenteel een
tournee docr Europa maakt: de
imitator Dick Engelbracht; de ac-
ecrdconnist Jan Davids; de zangeres
Nelly Verschuur (mevr. Englander)
en de clown Tims met muzikale
nummers.

De oudjes genoten van begin tp1
einde van dit programma, dat zéér
speciaal voor hen werd samen-
gesteld, zodat aan het slot een dank-
bare en uitgelaten stemming heerste.
De dames ontvingen bovendien tot
hun grote verrassing van de jubi-
lerenden elk een flesje Eau de
Cologne en de heren sigaren, terwijl
het comité cp koffie en gebak trac-
teerde.

Met grote voldoening kunnen de
?rpanisatcren op deze zéér geslaagde
avond terugzien, waarvoor de heer
Jung na afloop namens alle aan-
wezigen in hartelijke woorden zijn
dank betuigde.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur:
Ds. C. Klapwijk van Bennebroek.
Donderdag 27 Mei (Hemelvaartsdag)
10 uur: Ds. A. de Ruiter.

HEB.VORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Hu.

"i uur: Ds. D. Broers, van A'dam.
Jeugddienst.

Donderdag 27 Mei (Hemelvaartsdag)
10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.
N3D. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. vjn. 10.30 uur:

Prof. Dr. J.N. Sevenster van A'dam.

NED. CHR GEMESNSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in ..Ons Huis". Spr. Mej.J.E.C.Kunne

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen om 6.30. 8.30 en 10

uur de Hoogmis. K.m. 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen om 6.30 en
7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdag 28 Mei a.s. des avonds 8

uur hoopt de afd. Zandvoort van d&
K.C.V.B. haar laatste bijeenkomst
van dit seizoen te houden; zoals ge-
woonlijk in de nieuwe consistorie
der ÏCed. Herv. kerk. Ivfej. Mr. M. H.
Boeree, chef van de afd. vrouwen-
bemiddeling van 't Gewestelijk Ar-
beidsbureau te Haarlem, zal dan
spreken over: ..Hoe maken wij de
jeugd na afloop der schooljaren met
hun toekomstig beroep vertrouwd".

KIESPIJN? ~-*-®:~
Mijnhardi Kiesprjnpoeders. Doos 50 et
Mijnhardl Hofffdpijnpoeders. Doos 50 et.

Grote Krocht kreeg
voorname seizoenverEichting

Zaterdagavond om kwart over
negen beeft de voorzitter van de
Zandvoortse Handelsvereniging, de
heer M. "Weber, staande op het
balcon van de heer H. Schuilenburg
aan de Grote Krocht, de seizoen-
verlichting ia deze winkelstraat, die
de entree naar Zandvoort vormt,
officieel ontstoken.

In zijn toespraak, die hieraan
voorafging, herinnerde de heer M.
Weber eraan, hoe deze belangrijke
winkelstraat in Zandvoort ontstond,
die nog niet zo lang geleden uit-
sluitend weiland was, waar koeien
graasden. In recordtijd werd deze
straat, oorspronkelijk bestemd voor
villabouw, één van Zandvoorts
drukste winkelstraten, na de grote
vlucht die Zandvoort nam in de
jaren 1920-1924. Spr. memoreerde
hoe particulier initiatief, grote op-
offermgen niet tellende, deze uit-
zonderlijk fraaie verlichting en ver-
siering tot stand bracht en deelde
mede, dat binnenkort een raads-
vcorstel zal '«-orden ingediend om
het abnormaal brede trottoir te
versmallen, vraardoor tevens de nu
nog uitstekende serres zullen moe-
ten verdwijnen, met gevolg, dat de
Grote Krocht hierdoor nog weer
aanzienlijk zal verfraaien. De heer
Weber sprak tevens de hoop uit,
dat tengevolge van dit particulier
initiatief thans óók het gemeente-
bestuur zal volgen, om een betere
permanente straatverlichting ia
Zandvoort aan te brengen, waarbij
zeker óók de Grote Krocht dient te
werden ingeschakeld. In tegen-
woordigheid van vele belangstellen-
den stelde hierna de heer Weber
door een druk op een knop de
seizoenverlichting in werking, waar-
door de eerst nog vrij duistere
straat baadde in een zee van licht.

Een draaiorgel zette vrolijke wijs-
jes in en een deputatie van de
buurtvereniging ..De Wurf" in oud-
Zandvoortse dracht gekleed, fla-
neerde door de straat, hetgeen een
bijzonder leuk effect opleverde.

De verlichting zelve vormt zeker
het hoogtepunt van de seizoen-
verlichting in de badplaats. Aan
vrolijk versierde masten wapperen
talnjke vlaggen, zodat óók overdag
een aantrekkelijke versiering ver-
kregen werd, masten, die des
avonds met vele lampjes verlicht
zijn en onderling met elkaar ver-
bonden door aan kabel bevestigde
gloeilampjes, terwijl aan begin en
einde van de straat een lichtboog
werd opgehangen, waarin de ver-
lichte letters .,G. K. V." (Grote
Krocht Vereniging) prijken. Zo
werd een uitzonderlijk fraai geheel
verkregen, waarvoor het Aanne-
mersbedrijf S. Slagveld dat de mas-
ten verzorgde en de licht-expert K.
Feenstra. die de verlichting aan-
bracht. alle eer toekomt. Het geheel
rnaakt een feestelijke, voorname
indruk met een zéér apart cachet,
waardoor de entree van Zandvoort
bijzonder werd verfraaid. Toen
Zaterdagavond óók de seizoenver-
lichting in Haltestraat. Kerkstraat
en cp het Raadhuisplein werd ont-
stoken, baadde Zandvoorts centrum
in een gulden lichtgloed en hebben
we opnieuw kunnen vaststellen, hoe
licht leven brengt, vooral in een
badplaats, die van licht en leven
bestaan moet.

Wij feliciteren de Grote Krocht
Vereniging van harte met deze
unieke verlichting, die de stoutste
verwachtingen heeft overtroffen en
waarmee thans, dank zij de activi-
leit van onze vdnkelstand. de ver-
üchting van Zandvoorts winkel-
centrum werd voltooid, een gebeur-
tenjs. die door badgast en inwoner
zektr op hoge prijs zal worden ge-
steld. K.

Deze week als extra reclame:
(alleen Zaterdag):

250 gr. Koggetjes 7O et.
Een heerlijk koekje!

Bakkerij Van Staveren
ZEESTR. 48 TELEF. 2684



HOBOCA-REISCHEQUES ALTIJD WELKOM!
O. A. Verkrijgbaar bij onderstaande winkeliers.

Voor al Uw biscuits
BONBONS, SUIKERWEEKEN enz. naar

Chocolaterie M. C. VAN NOL
TELEF. 2364 - KERKSTRAAT 34

en

HOBOCA Reisbonnen

Uw NEVEDA-WOL
koopt U bij

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a - Telef. 2O99
Hier wordt U deskundig voorgelicht over de
nieuwste modekleuren en maakt U kennis met
onze collectie handgebreide modellen.
AFTERNOON KANTWOL opgemaakt op 150 gr.
kluwen, genoeg voor het maken van een jumper
mailt 42, dus voor f4,35 een modern, kledingstuk!
SIRENE WOL in 86 Kleuren leverbaar, geeft
prachtige resultaten, per 200 gram ƒ5,75
FONTAKA, de 3 dr. fijn uitgesponnen wol,
150 d 200 gram. is voldoende voor een moderne
jumper, 50 grams bollen a ƒ 1,-ïO
Bi} ons krijgt ü ook HOBOCA kilometerbonnen!

Bij ons verkrijgbaar
complete baby-uitzetten

Schoenfournituren

RECLAME-
AANBIEDING

Extra zware Amerikaanse rubberzolen ƒ1,20
Rubberhakken v.a ƒ0,25 p. paar
WOOD M3LNE PLATEN-RUBBER.
Teks in alle maten.

Ziet onze collectie lederen
tassen en hondensportartikelen

DIPLOMATENTASSEN v.a .713.95
LEDEREN SCHOOLTAS ƒ 7,50
En natuurlijk HOBOCA REISBONNEN.

Jac. KUIPERS
SCHELPENPLEIN No. l — TELEF. 2384

HOBOCA Reisbonnen
ontvangt U bij Kantoorboekhandel

F. van Herwijnen
HALTESTRAAT 12 TELEF. 2686

Magazijn„HetWonderv,Zandvoort"
GEEFT HOBOCA KILOMETER-BONNEN!

Borden v.a. 44 et.; Kop en Schotels v.a.. 50 et.;
Waterglazen v.a. 20 et. Limonadeglazen v.a. 15 et.
Borrelglazen v.a. 15 et. Nest schalen v.a. ƒ2,60.
COCOSLOPERS (85 cm. breed) per meter ƒ5.80
BALATUM (2 m. breed) per meter ƒ3.10
TAFELZEIL (1.20 m. breed) per meter ƒ4.95
Wij hebben te veel om op te noemen! Komt U
eens bij ons kijken? TELEF. 241S.
SWALUËSTRAAT 9 is achter de Haltestraat.

Speciale aanbieding
Wit linnen meisjesschoenen met bak, in de
maten 30-37 f2.25; Wit linnen schoenen met

hak, maat 37-39 ƒ3,25; maat 40-45 ƒ3,95.
Tennisschoenen v.a. ƒ3,95; gymnastiekschoenen
in wit, blauw en zwart v.a. f2,50 Plastic San-
dalen v.a. ƒ7,75: QUICK SANDALEN v.a. .f8,75.

Hoge Sportschoenen v.a. ƒ8.95.
OOK WIJ GEVEN HOBOCA REISBONNEN.

Sporthuis
„ZANDVOORT'1
Hattestraat 35 Telef. 2131

COSTUUMS
in een ruime keuze!

Kamgaren. tropical. piek wiek.
multi collor van ƒ63,— tot .f128.—

SPORTCOL3ERT in l- en 2-rij model
in de moderne dessins van ƒ29.— tot ƒ56.—

PANTALONS van .f 16.75 tot ƒ43.-
Grote sortering.

REGENJASSEN in alle moderne kleuren
v.a. f35.-

DAMES REGENJASSEN
in vele variaties van ƒ38.— tot ƒ59.—

DAMES PANTALONS ƒ19.75
a/4 DAMES PANTALONS in 5 kleuren .... ƒ8.50
SPIJKERBROEKEN in 3 kleuren.

jongensmaten ƒ7.50; herenmaten ƒ9.50
WINDJACKS in verschillende variaties
FIELD JACKS ƒ17,75 •'""19'75 tot -fZS-

KLEDiNG.
BEDRIJF

Kerkstraat 2O - Telef. 3136

FOTO LION
. MEER. HALTESTRAAT 69

Geeft óók

HOBOCA Kilometerbonnen!

J. v.d. MEER.

Geeft óók

CHOCOLATERIE-TEAROOM

B. RENES Stationsplein 5
Telef. 3267

Een grote sortering MERK-ARTIKELEN,
óók in luxe dozen.
Maakt U eens kennis met on=e originele
VAINCU Vruc'ntenblokjes 35 et. 100 gram.
Echte "Franse import.

Ook wij geven HOBOCA kilometerbewijzen!

Drogisterij C. Luttik
ZEESTR. 34 - Gevestigd sinds 1900 - TEL 2597

Ook bij ons ontvangt U bij Uw
aankopen van goederen de bekende

HOBOCA KILOMETER3OKNEN.

A. AKERSLOOT
SCHELPENPLEIN 7

Geeft de hoogste waarde voor alles, wat U
kwijt wilt zijn en bovendien

HOBOCA REISCHEQUES.
Belt U even 2 8 4 5 ? Wij komen direct!

PAKHUIS DE GEHELE DAG GEOPEND!

JANSEN EN PIETERSE
J. Zeg Pieterse, heb jij de laatste

tijd die volksoplopen gezien in de
Haltestraat?

P. O, je bedoelt voor de etalage
vr.n Hamers? Die molen-étalage met
die leuke muizen, die allerhande
capriolen maken?

J. Juist, wat geniet de jeugd daar-
van hè? En de ouderen óók. Die
Hamers heeft toch maar steeds ori-
ginele ideeën.

F. Ja, en originele spullen óók.
Voor mij gaat er b.v. niets boven
Hamers Ducaat, die heerlijke oude
jenever a 7.15 per liter en m'n vrouw
dweept met Hamers advocaat a
ƒ3.95 per fles.

J. Groot gelijk Pieterse, zó denken
wij er óók over, mijn vrouw en ik.
En nu gaat Hamers óók de Hoboca-
reisbonnen aan zijn cliënten uitrei-
ken. Hij is de enige slijterij in Zand-
voort die dat gaat doen.

P. Ja, dat wordt wat zeg, met die
kilcmeterbonnen! Je zult eens zien,
wat dat een opgang maakt als het
wat méér bekend is. In Amsterdam
en Rotterdam heeft het 'n geweldig
succes.

J. Geen wonder, wie wil er nu niet.
zonder dat 't een cent kost een reis
opsparen, vooral wij in Zandvoort.
die dol op reizen zijn. naar welk
dorp zovele badgasten reizen en het
dorp dat overstroomd wordt met
zakenreizigers.

P. Zo is 't Jansen, als datHoboca-
systeem hier geen opgang zou ma-
ken, zju dat nergens het geval zijn.
En wat ons beiden betreft kunnen
we zengen: Dank zij Hamers, die
zich b.-j de Hoboca aansloot, staat
voor cis dit jaar een extra reisje
vast. Ik weet nog wel niet waarheen
maar d; t zullen we binnenkort met
onze vn uwen wel eens bespreken.

(Adv.)

75 jaar in manufacturen
Dinsdag 25 Mei zal een der merk-

waardigste jubilea in Zandvoort
worden herdacht. Dan zal het n.l.
75 jaar geleden zijn. dat de manu-
facturenhandel van mevrouw P.
Draijer-van der Veld, in de Kruis-
straat no. 12. ontstond, een feit. dat
speciaal de oud-Zandvoorters zal
interesseren, omdat deze zaak in de
loop der jaren steeds het specifiek
oud-Zandvoorts cachet bewaard
heeft. De eigenaardige oprichting
van de zaak heeft daartoe veel bij-
gedragen.

De eerste eigenaresse, mevrouw
Schuiten, trok n.l. in 1879 tweemaal
per week met vis naar Amsterdam,
waarmee toen een halve dag ge-
moeid was. Eerst meerijden met de
vrachtrijder naar de Leidsevaart in
Haarlem en dan verder per trek-
schuit naar Amsterdam. Daar
Zandvoort in deze dagen slechts één
manufacturenzaak kende, meende
mevr. Schuiten dat een tweede zaak
zeker reden van bestaan zou hebben.
Zij kocht op haar tochten naar Am-
sterdam in de hoofdstad enkele
artikelen en hing die des avonds
vcor het raam rnet de mededeling:
,.te koop". En zie, dit bescheiden
begin had succes, want de Zand-
voorters kwamen erop af, en mevr.
Schuiten, zelf Zandvoortse. wist van
schikken en plooien, wanneer de
financiën niet toereikend waren en
menig artikel werd op de komende
„behouden teelt" op de pof geleverd.
Cp 25 Mei 1879 werd de zaak. die
steeds in omvang toenam, bij de
kamer van koophandel in Haarlem
ingeschrpven en werd een klem
winkeltje geopend. De zaak werd
ingeschreven op naam van de toen
10 jaar oude dochter van mevrouw
Schuiten, de thans 85-jarige mevr.
de weduwe van der Veld-Schuiten,
die in 1900 het bedrijf van haar
moeder overnam. In 1943 droeg deze
de zaak wederom over aan de

tegenwoordige eigenaresse, haar
dochter, mevr. P. Draijer - van der
Veld, zodat in de loop van deze
driekwart eeuw de winkel uitslui-
tend door vrouwen werd beheerd,
daar hun drie echtgenoten er in 't
geheel geen interesse voor hadden.
Mevr. de weduwe van der Veld-
Schuiten, die 24 April j.l. 85 jaar
\verd. bezit ondanks haar hoge
leeftijd nog een buitengewone vitali-
teit en verheugt zich bijzonder r>p
dit 75-jarig jubileum. Zij is in
Zandvoort een alom bekende en ge-
liefde figuur, wier bedrijf uit-
groeide tot een der bekendste Zand-
vocrtse zaken. Op 20 April 1924
stichtte zij zelfs een filiaal in de
Kerkstraat, dat zij in 1942 aan haar
schoonzoon, de heer H. M. Heidoorn
overdroeg, die later deze zaak naar
de Grcte Krocht overplaatste, waar
deze ook thans nog altijd gevestigd
is. Het is aan geen twijfel onder-
hevig, dat voor dit merkwaardige
jubileum uit brede kring belang-
stelling zal worden getoond.

Uit het raam gevallen
Een in een perceel aan de Brede-

rodestraat werkzame vrouw viel
tijdens werkzaamheden uit 'n raarn
van een slaapkamer op de boven-
verdieping. Dr. H. K. van Es consta-
teerde een hersenschudding. Per
gemeente ziekenauto is zij naar
haar woning in Amsterdam ge-
bracht.

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT T9
Wij geven Hoboca-km.bonnen

Bekendmaking!
Belangrijk bericht voor alle inwoners van deze gemeente.

Het is thans mogelijk geworden om

GRATIS REIZEN
te maken per Nederlandse Spoorwegen

waarheen en wanneer U maar wilt!

Wanneer U Uw inkopen doet daar. waar ca:
mooie HOBOCA-RAAM3ILJST nangt. krijgt U
bij elk besteed bedrag vanaf VIJFTIG CENT eenHoe dat kan?

„HOBOCA" kilometerbewijs
Spaart U deze bijeen en zendt ze enkele dagen voor U op reis wenst te gaan. aan ons hoofd-
kantoor. U krijgt dan een cheque toegestuurd, die geldig is aan alle loketten der Ned. Spoor-
wegen waar ook in Nederland. En omdat ü deze kilometerbewijzen krijgt in verschillende
branches, bent U wel uitzonderlijk snel aan Uw doel. Nu geen eindeloos gespaar meer. Elke
week komt er een flink aantal kilometers bij. Maar U moet goed opletten, welke winkels aan
deze actie meedoen. Interessant is het bij Uw grote aankopen., bijv. een meubelstuk, een
kleed, een paar schoenen, iets nieuws in de huishouding, een hoedje enz. Dat loopt immers
geweldig op! Denk eens wat dit betekent voor trouwltistige paartjes, die zo een gratis huwe-
lijksreis krijgen. Maar ook Uw dagelijkse benodigdheden zoals groenten, kruidenierswaren enz.
leveren een groot aantal kilometers op.
In Rotterdam. Amsterdam. Utrecht enz. zijn er reeds duizenden mensen, die nu ai kant en klaar
hun vacantiereis in de zak hebben. Ook hier hebben vele winkeliers zich reeds aaneen ge-
schaard voor deze prachtige collectieve reclamestunt, die nu eens werkelijk voor het publiek
zeer waardevol is. Grijp deze unieke gelegenheid, de tijden zijn duur en toch willen we op gezette
tijden allen er wel eens uit. Wees dus verstandig, let op de winkels die kenbaar zijn door een
prachtig HOBOCA raambiljet en spaart allen HOBOCA kilometerbewijzen.
Op vooraf aangegeven tijden gaan wij tienduizenden kilometers gratis aan het publiek uit-
reïken. Let op de grote persreclame.

H O B O C A , Rotterdam, Gr. Florisstraat 97, Telefoon 33391

Hieronder volgen de namen en branches der Zandvoortse winkeliers, die van Zaterdag 22 Mei
1954 af. reeds reisbonnen verstrekken.

BANKETBAKKERIJEN:
Seijsener (Fa. J. Schipper,) Haltestraat 23.
J. G. van Veen. Helmersstraat 2.

BAZARS:
C. Schaap ('t Wonder van Zandvoort),

Swaluëstraat 9.
Jupiter (C. J. Bruvnzeel). Haltestraat 6.
speelgoederen, souvenir-, strand- en

huish. artikelen.
BEDDEN EN DEKENS;
W. H. Kemper, Haltestraat. 21.

BOEKHANDELAREN:
Esvé (Wed. Verloop), Grote Krocht 17.
F. van Herwijnen, Haltestraat 12.
W. J. Lorenz, Haltestraat 15.
V. J. van Petegem. Kerkstraat 28.

CHOCOLATERIEEN:
M. C. van Nol. Kerkstraat 34.
Chocolaterie B. Renes. Stationsplein 5

b.d. Zeestraat.
DROGISTERIJEN:
C. Luttik. Zeestraat 34.

FOTOGRAFEN:
J. v.d. Meer (Foto Lion), Haltestraat 69.

GROENTEN EN FRUIT:
A. \~an Deursen. Kerkplein 2.
P. N. ter Wolbeek. Bilderdijkstraat 30.

KOUSEN-REPARATIE:
Kousen reparatie-inrichting
Mej. 3. Remerink. Poststraat 12.
KLEDINGBEDRIJVEN;
Kledingbedrijf ..Succes", Kerkstraat.
LSDERWARENFABRIKANT;
Kuiper's Lederhandel, Schelpenplein.
LOMPEN EN OUDE METALEN:
A. Akersloot. Schelpenplein 7.
MANUFACTUREN - TEXTIEL:
De Wolbaai. Haltestraat 12a.
Nooy. Gr. Krocht. Specialiteit textiel

en mode-artikelen.
MELKINRICHTING:
Fa. P. Castien. Helmersstraat 31.
OPTICIENS:
K. Looman. Haltestraat 58.
RIJWIELH ANDELAREN:
G. J. ter Wolbeek. Smedestraat 19.
(Uitsluitend voor rijwiel-onderdelen).
ROKERS WAREN-T AB AKS ARTIKELEN:
Fa. Schutte-Kuipers. Koningstraat 38.
SCHOONMAAKARTIKELEN e.d.:
Schildersbedrijf Vervo. Jan Snijerplein 7.
SLIJTERIJEN:
Fa. Hamers, Kostverlorenstraat 34.
SPORT ARTIKELEN:
E. Loos (Sporth. ..Zandvoort"), Haltestr.35.

Zaterdag 29 Mei a.s. worden GRATIS

1OO.OOO km. HOBOCA Reis-
bonnen op straat uitgereikt?

Let op de aankondigingen volgende week in dit blad!

Grote plannen van
Zandv. Oranjeverenigïng

Het bestuur van de Oranjevereni-
ging ..Zandvoort" heeft zich beraden
over mogelijkheden, om niet nog-
maals. — zoals dat op Bevrijdings-
dag het geval was. — door het ont-
breken van financiën, een nationale
feestdag zonder feest te moeten
laten voorbijgaan, waarover in
Zandvoort velen zijn teleurgesteld.
Nu de Koninklijke goedkeuring voor
de nog jonge vereniging is aange-
vraagd. heeft men zich tot de ge-
meente om subsidie kunnen wenden,
doch daar niet alle financiële aan-
pelegenheden op de schouders van
de gemeente behoren te rusten en
óók de inwoners bij de viering van
nationale feestdagen ten zeerste be-
trokken zijn. heeft men tevens be-
sloten. een grootscheepse actie tot
opvoering van het leden-aantal —
dat in Zandvoort nog bedroevend
klein is — in het leven te roepen.
Om het een ieder mogelijk te ma-
ken, tot lid van de Oranjevereni-
ging ..Zandvoort" 1e kunnen toe-
treden, heeft men het bedrag van de
minimum contributie verlaagd van
./2.50 tot slechts één gulden per jaar.

Wanneer de subsidie van de ge-
meente verkregen wordt, stelt men
zich voor dit jaar 29 Juni, de ver-
jaardag van Prins Bernhard, fees-
telijk te vieren door het organiseren
van een ouderwets kinderfeest op

het strand: auloped- en rolschaat-
senwedstrijden op de Boulevard en
des avonds een larr.pi on-optocht, ge-
volgd door een bal-champétre.

Dit zal dan de inleiding zijn van
de feestelijke viering van alle
nationale gedenk- en feestdagen in
de toekomst. De verjaardagen van
de Prinsessen wil men dan samen-
bundelen in een grote viering van
de verjaardag van Kroonprinsen
Beati ix cp 31 Januari: terwijl ver-
volgens door de Oranjevereniging
zal worden verzorgd de viering van
Koninginnedag. 30 April: Bevnj-
dingsdag 5 Mei: verjaardag Prins
Bernhard 29 Juni: een aparie vie-
; ing van de verjaardag van Prinses
li ene op 5 Augustus, onidat deze
datum 20 uner?: gunstig ligt in het
seizoen: en tenslotte een viering van
de verjaardag van Prinses Wilhel-
mina cp 31 Augustus ter sluiting
van het seizoen.

Ei t jaar zal van 31 Juli tot 8 Aug.
onder auspiciën van de Oranjever-
cniging wederom een Lunapark
werden gehouden op hè: terrein
bij hel eindpunt van de tram san
cie Huienstraat. een evenement, dat
men elk jaar als extra attractie in
het hoogseizoen hoopt te herhalen

Voor het organiseren van vuur-
wcrken werden nog voorbereidingen
getroffen. Verschillende mogehjk-
heden om deze — evenals vroeger
— te organiseren zonder dat dit de
vereniging geld kost en zonder het

heffen van entree, worden daarvoor
nader bestudeerd .

He: bestuur stel: zich bij dit alles
cp hè: standpunt, dat de eerste taak
van de Oranjeverenigïng hierin be-
s-taat. vooral bij de jeugd de ge-
cachte aan en de liefde voor het
Oranjehuis levendig te houden.
Daan. m wil men trachten, van alle
Zandvoortse scholen onderwijzers
en onderwijzeressen in te schakelen
bij de voorbereiding van diverse
feestelijkheden en daarvoor ver-
schillende sub-commissies te vor-
men Tenslotte doet het bestuur een
di ingend beroep op de inwoners van
Zandvoort ?ich in groten getale als
l id van de Oranjevereniging aan te
melden, om mede hierdoor de ver-
wezenhjking van de voorgenomen
plannen mogelijk te maken, Aan-
imlding kan geschieden bij de heei-
A. Slegers. de secretaris der vereni-
:-:ne. wonende Grote Krocht 39.

BURGERLIJKE STAND
14—20 Mei 1954.

Geboren: Rein Laurens Nicolaas.
zoon van H J. ter Wolbeek en M
Weber.

Ondertrouwd G. J. A. Kuiper en
J. Zwemmer; A. van Duijn en M.
Schuiten.

Getrouwd: P. A. H. van der Halst
en D. Joustra : P. J. Nijs en C. H
Koome.

Overleden: M. L. B. Elias. oud 80
jaar, wed.e van W. Mulder.



Foto- en Filmartikelen Zeer T--'-.= sorter^ig n tlle soorten
camera's. Sterk veriaagae prözer..

ƒ185 FOTO-KINO HAMBURG
BrïilsnspscisJis1*

LQOMAN
7ELÉFC-CS 2:74"

552- •:5?^ Voor Uw BRIL

• ZONNEBRIL

Voetverzorging

^ Msvr. A. Mol-v. Rellen

Adverteert in art blad

Gevraagd: Net persoon

ZAJOTCOKT

ANN€X CASARfT „ÏXTAf?"

X

S H EV5KT COMPAEN

f
JffKtfSEH

x
8UXTONS

R i Ch 6- Bad

Koopt nu een
Seizoen - abonnement!

TOLw-AS5S>-£K

Z -*verroer aar

Zandvoort

l Mangelster en Vouwster
i gevraagd

;;Amsterdam bij avond''
„Amsterdam by night"

CMT 303 Vr.^-_I_Z_-_3H

„Zandvoorl by night"

Ztöder machine en -os-
der electra. cok in
ien 1954 en ±ant&

üeuren ook TOOT -sri: en
..S *~^-^^ O--^ • er̂ iï* .̂-

r ƒ5, — .

^" vi'RSTEEGE

EEN TAXI
is goeditoper rl=m "L" deürt!

sn 23 gemakkelijk!

Bet 2560
2214

P.Kerkman's
- Kalles". SS

T}-omrr„e.~. is een begrip c.? ferer*
Tpr>- npc.-en.e7:. rcb^i: en. iipa-
ft *£ Z?T0777.Tn<ïi - e t̂. £e7I.f" C-^-Tt-

Sigaren magazijn DROMMEL
EAI.TSSTP.AAT 9 - TSLSF. 215L

Aüs U van de zoemer leert

Bridgen
Ĵ SS BIJ ü AAK HUIS.
Zeer billijk.

ar-bevelend:
. G. Gebe. Grote Krocht 30a.

s week HSCLAÏQE

250 gram Allerhande
voor 60 cent

H. GORTER
SZNHOFSÏ3AAT hk. Brugttr.

T5LEF. 2153

TE HUUR
Citroen 1T Normaal

.QST ci.s.*Liifsiir_
verzeksrd, ms ,̂ süe

Tefef. K 2507-2033

Voo eerste la g ed ïsti 11 ee rd \

AdmaiistrJaatcwr A. F. HEEFT
Inrichten ea bsjboaaea v.
üngea. -

ea -sôioiaistrztee.
Zsnavosrtselssn 1i? - Zandvwort

Telef. 2236

Theater „Monopole"
Mr. Gebr. Koper Te-ei. 2550

Vs-saf Vrgdsg 21 t.ra. Maaadag 24 Mei - S sar

:_£5:-I2 CAHOK - LCZI- rïHHZH - ZSA

ÜLI " x
Vanaf EHssdag 25 c. n. Doacerdz.g' 27 Mei
(Hernelvas.rtE.cag) S oor

L/..~r,ardv_ '.V-jr J C I-IN 30 3 C - _K2H^CAK

GEEN VERLOF
GEEN VERLOVING

27 Mei CHeaelraartsdag) 2.30 uur
Speciale Matinee

Lassie komt thuis

\VALA csiei r.r.S'J? T,»J
voer;1-'-. -.j. Vee! be^e-

^rir-r. -is'd cos.' 4 eiss-

fccnr. J-, >.;. 26.9O
/n b.-o^é 31.50

V/ALA be-.c --.2311: gesfr

Ir, i?!.-, vsn 3.951^7. 95
Wala onderjurken

perfecte bustevorm

V/ALA-CORSETTERIE P E T E R S SMIT
C-KOOTS HOVTSTHAA7 :!ü - TE!_ :f-ô'J5

INTERNATIONAAL CONTACT
met PHILIPS TELEVISIE

H-OI>ï. ezoe: aan hét
Z«-i-.5erIanc_ Montreuz

J O Jw'.-. ~?uAKK?JtJK_ ?ar:3=. Variété. Avond-

"i'i"?; d5"".0'7tt:'e'er. C.CT; r.-jvï.'
PHILIPS HAD! O vanaf f SZ.— tot .: 2195.— .

/45". — Geen luxe meer Steedï een >c>ele droni:.
G-een bedorven le-.-ensrr-iddeler-. Uw D;epvnes-
gro=r.te b::i.: enige dagen c-p temperaruur:

In een Wip Schoon Schip!

II^S. VT:i leveren
G.. 3iro.' e:c.

cp p"e::v?e *.r;' se de beïsï'.ri-p r^?: L". ̂ ":; repc-
rer&r* c"s T-.e1-'̂ -. ~££.'&: &%.?~. s' ~.?n e-n -pr-s^c^er..

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
HOS" ~. 2534.

ZATERDAG
22 MEI

heropening

Automaten-
speelzaal

in gebouw

53Zomerlust"
Kostersiraat 5

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!

Dankbetuiging
De ondergeteiside. A. A. Semé. betuigt langs

deze T5-eg zijn nartaüiite dar_k voor tier genctsn
venrouvi"er_ cn.der".-onden in de rui^n 40 3aar
van het beneren van rijn ïlagersbedrï;; irj de
Haltestraat no. 53.

Gaarne beveelt brj _z:j^ opvo'-gers- os heren

die zi;n bedrrj! gaan -.-c-ortzetten onder de naam
Slagerij ..DS TWZSSP3.OXG" in aller belang-
-.eHing aan. ^ A_ 55,-,;.
Zandvoort. 20 lïei 1954.

Heropening
Hei 1= ons een gen0^2 :̂1, hè* Z.£n.cv oons*-

publiek 'e '*rjnr^er; rriecede^en, d£T v.-- DOrci^HH-
bAGMIDDAG 2D l^CZI ber-openôen"

SLAGERIJ
„DE TWEESPRONG"

ALS EXTRA
RECLAME
bieden v,-j 'C gedurende
d;t week-end aan:
VOO2 DS BOTERHAM
151 gr. Kant .... 75 et.
150 gr. ?roe.st>ek 75 et.
150 gr. C-ebr.sehekt 49 et.
150 gr. '
150 gr

j 250 gr. R.cokv.-3rst 75

52 c;.
et.

r= et.

23'; ?r. 43 n.

colierne FIJKZ VLESSV,'APLé'^.

500 gr. Schoudercarbonade
en 250 gr. Rundvet f 2,~

50O gr. Gehakt h. o. h.
en 250 gr. Rundvet f 2,-

Bestellingen vrorden gaarne thuisbezcrgd-
Yoor Uw zéér gewaardeerde klandizie beveif-n
v. j.i ons b.; vc>ortduur aan.

A. van der Wekke
A. J. Vreeburg

thara KALTESTRAAT 54 en KALTESTHA-iT 53
1EI-EFOG2S" 2451 TELZFOO1\' 2020

Meer dan 15 jaren
ervaring

- -£.£in.e= ons speciaüï^eri op hè: gebied
var: SOITS2KHSPASATIE.
Perie™ georganiseerd rerzcrge^ -sn;
di^ -ü-erk mei vakbeiraraanibesd en
aCw"_ir£t.es5e.
ea daarom kunnen v.-f.i U bieden:

de BESTE kousenreparatie
tegen de LAAGSTE prijs !
:er?nr durrcnpt u 'neder. 10" r KOHTIJfC.

Ook Uw schoenen
z;;r bij ons in goene bander: en -K-orden
met de meeste zsrg behandeld,

H?CHDHZPABAT2"£ klaar ^erarg: C v,-ach::

2\e.-gess gtedi:oper sia,agi U. alleen '0:3:

HAJ-.TSSTHAAT 11
Iedere avond geopend to: ZO uur.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ook uw publiciteitsorgaan!

Kopen bij NOOY
en dan nog H O 3 C C A RZIS3ON"NEN
cadeau krijgen, is dubbele v.-inst.

Je. L" ^o-c/p: '^zonder voordelig en al:yd
iet! cpcrti.

2e. CT-af.s Tei;?T!, tsccr OOK hïeri, ÏTDI L" relf

Vcor s! Uw textiel- en mone&rïihelen:

NOOY
TAriDVOOR-T

en Hctel

Ook uw adres
Eerste Zand v. Aardappelhande

HOOGWATER
H. ïï". i,. W. H.Vt". L.V,'. SlTtuui

A J3 ̂ \ l Pri
• D W L. Tel

15
elef . 2O66

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT
Kerenstraat 4 - Telef. 2137

Voor Zcuduoort, Bentveld,
Aerdenhouz.

2^ ei
j 23 6.49 13.30 19.16

24 7.35 14.30 20.08
25 8.36 15.30 21.07
26 9.37 36.30 22.12
27 10.45 17.30 23.19
28 11.54 19. -- .-
29 0.23

beri?(ibcc.r
2.SO 10.30-17.00
3.00 11.30-18.00
4.- 12.30-19.0-J
5.- 13.30-20.00
6.30 14.30-21.30
7.00 16.00-22.30

7.30 12.56 20.— 4.30-11.00
door P.r.<J.M?« KCzn.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels. - Overal te ontbieden.!
P. WATEHHRINXER - TEL. 2164

Bridgenieuws
E-e Zandv. bridgeclub „Bridgen

voer pleizier" speelde een ivedstnid
voer speel- en biedtecbriiek. Xo. l
in Fpeeltechniek K.-Z. werd de lam.
Yleeming; no. 2 Jam. Gebe; no. 3
ktppel rne.i. v. Duijn-Hr. de Kaas.

O.-V,".: l lam v. Wonderen; 2 lam.
v. Straatten en 3 koppel K.K. Snyer-
Dees. In bjedtechriieh werden de
uitslagen: K.-Z.: l lam, Gebe; 2 ïam.
Vleeming en 3 lam. v.d. \1erk.

G.-Vr.: l fsm. v. Wonderen; 2iam.
v. Straalen en 3 koppel Hu. 'anijer-
Belder. Op Dinsdag 25 Mei zal —
wegens het grote succes - log een
dergelijke wedstrijd worden, georga-
niseerd.



IEUWS
Jaargang No. 52 ..TREKT U NIET A-EN WA-T VEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT f 28 Mei 1S5i
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Utopie werd werkelijkheid

Een goed verzorgd u i t e r l i jk

~ ~

_^ ~„„^ _ • - T

Handel isK! Ktas U"' êigan typs!

tri; "".r: £T; .ere*1"..
DacTï,2.::.£r -ec-^Ter -leef: óó^r c =

7n~7erïè7e ^E~Z: r2^; cir ?"D7e c-ebei:- j V7r
-o-, c-j bg-c 3c\3iide-:. Dar -r.?- l ^^^~^;^ '"-^ ^ -8^^-
2c-.arc.o-: lafVoos :=: eir.£a:«: r;-, l ^^r^- C"'-f: ~:. ̂ vVi^? fil

r.az n - r e n a^r. ce 2»ee=tr=.H~ een ^st

Iets nieuws!

~-^.~'.~ ~~~ v r.e; p£".r;'-".£=-:ï:eboj-,v ;=?-&=.'-•= e-r^'-:",: }•:-.:•'.:;-;: ... o---."ig ^:T.a- .-,, - -

.WURF-PRAET'

WULLUM v. o'. V.'(JRrF :

?: h c-j v.-sp=L z pa:; 2ar. cv acr; d é;
r ̂ .15 op 2 r d r j: 1-1=ie hrogirdszsr;

l r.r-r; n= ==r_-:crr.r: _ over hei dorp

ace-d . Zs-.a'r:-. T nc '-.-c.p v.c: r;:
i;'js:«"i Ecd?.^: -.-. '.vu'.'io- :'--aa"-.-.

ngi-fd-.*".: K

Uit Zandvoorts groei
kwam de Haltestraat voort

?;^:L-:er.. v^r5.erd r^.e; I3de eeuv.'?-_j

V^^zr.^e Lee^dh?-..v. .-:u:-5-, ir. I T o j

1T93 v. erd. deze >ape'. door ds
Lli>=5:~ gc".rc::jr. doen cp dïze.r'dê

Motels voor Zancivoort
van groie betekenis

OF LONDON

Geslaagd

Morgen 29 Mei gratis uitreiking van honderdduizend kilometer!
(Zie de advertentie op pagina 4)



Foto- en Filmartikelen FOTO-KSNO HAMBURG

Vanaf 1 Juni elke avond 8 uur:
en :nierri3t:o:i&ie

De berere K.HUIDI2CIERS-
YrAHSX er.i sortering!
Qc-ï; on~e rieei'U'CTc-Tj r/, '. v^^j
u •(: o é*; ̂  c ? j * £ ï: ir c 1 i ï ei:.'

KOPER's
CCMXSTI31-.ES- -en
DEDICATESSErCH A:\DED
TZL.2133 (v.h. He: Klaaspaleis)
Grote Krach-. 20a.

DE FAVA'JGEPLEiM 21 - ZANDVGORT

TELEFOON (< 2507) 2 : 5 3 = n 2355

= - 7,50

*•

Vo. ïu V=.'.-. de Ris ie V?
a ia Tculo-use-

*

*

Glacé i>ougatine Chanti:
*

Wielerwedstrijden
Zondag 3-0 Mei za. op het circuit

een wie.erwecstrii d worden gehou-

scr.ap var. Zu;dr.o"iar_d voor ama-
teurs. Om 11 uur een rrt voor rrleu-
werir.ger.: om 12 uur de kampioens-
rit over 44 ror.den is pl.m. 170 K.m.

Uitslag prijsvraag
De Grote Krocht Vereniging had.

=euzc-er.verlichtmg in ceze straat.
een prijsvraag uitgeschreven voor
de ]e_gci. dre rader, moest, hoeveel
lampjes er voor deze verucntir.g
-.varen ge.oru:kt. rr.et inbegrip ^van

grote r.auv.'gezetr.eid r.eeft de jeugd

i.rste aar.tal raadde, cat 1452 oe-
droeg. "."ar: de o j mzertdir.ger. wa =
ce eerste nrijs voor Greetje Kroe^.
Gr. Kroc.-.t lï. die 1450 larr.pjes had
epgegeven. Daarna volgceri H. '.'ar.

en J. var. D.n.1 rr.et 1445. In totaal

Tennisnieuws
De wed;lr.;d Groen wil 5-1 .C.Z. l

:.r. v.-t tengevolge van ce we^i 5-
orr.;i:.r.d:;incden. r.p een .-tand '/ar.

.-.'.e: T - J Zo.-.e'a:; £ .-. or.tvtr.gt T.C.Z
2 ce .'.'.-.o:t.-.-:-.';:• Mozs.fr.-: 4. De
_. f , . . - j= : r . - v. t: a door Zaï-.dvoorl
r.-_-..-.'.:.<..-,.' T.C.Z j ï.r.ï. xoa..- ver-

Eerste nieuwe haring

PÏNKSTERSPEL
Des Heüands Tuin
op Donderdag 3 en Vrijdag 4 Juni
in de Ned. Herv. kerk, aanvang 8 uur

:.,..i de volgende adressen:
3c-ekhandel ..Hsvé" f.?. Ver itvotv1. Gr Kro:-:.: 17:
Bc-ekhar.del Lorenz. Kaliesira"ai ;5:

"c. Bakels. Kerkstraat 31
K Matthlisen. Pot gieterstraat 33

SANDALEN
ZOMERSCHOENEN

Brossois, Grote Krocht

Eerste seizoen «topdag»
Hemelvaartsdag 1954 zal m seizoen

1954 m Zandvoo.rt seboe.-:t b.rjven
staan als één der z.g. ..top-dagen".
zoals men die in het hoogseizoen

Een -.vare lawine van cagbezoek

op het strand geworpen, die ve.e

het s t rand, zover het oog reikte.

/".. dat maar nauwe*.vis het neige.e
zar.c nog te zien was. Lier. kreeg ce

r..aat.-;e meer e.p het strand onoezet

s ^ e e h t s u.te: ^t zelde-n. ia v/eliichl
r.óé.t meegemaakt. Kie: alleer, tram

autobussen. aute."s. motoren er. fle'.-

moeite -p sa-g kor. worden gehot;-
den Alle parkeerplietsen en rijv.'iel
.-- .-Hingen waren overvol. Het ge--

-ehat' .:rï k'.varr.en er tussen de 15-
en 2'j.e'v'i auto's!

Op het -trar.d v.-as deze dag voor
het eer-t de bereden Siiksbi igade

-r,: aker., had ?leh ooi: daar nog
r:cen er kei er.rieval van bett-ker.i.-
vo'.-:::-.da:-r.. behalve- dan eer. or.t-

ce-ren. die e-_hi---r de-.- a v e n d ~ aller,
door de er.ge-r uile- o^de r - -.varen ^f-
L'e-haald A'.léér. de ^o.-t in de Ho-
t e n d e kree-2 a! b . jn . 25'J k l e u t •.-:.-.
een ab.-olu.;t : e - C j i d .

w-.-:den va!-t-e-.-te-ld. eiat het .-ysteern
ven vn; baden e:, zwerrirntn !an:>
hè: gehele Mrt:.d zov.'el Iji-dga.-t al.-

Hct '.va- van de- Eoultvurd.-- a! ge-
^ie-n ee-n aanblik, waaraan rr.en
bif.fr! aarnataltije-r.e-n en e-n en en
ee-r.-t nog even wenrie-n moe.-i. daar
ru . zover hel oog re ik t e , éók op het
fentrale- .-trandge-dee-lte- de- zee e-en
:;:oot a a n t a l badei.- er. z'.verr.rr.er-
loi x.lc.n haei g'.ti okktn. Deze- in alle
< p / i eh t en v.'elce.-laag.d..- Heme-:-
-.•a;:l.-dag 1954 zal m Zand voort
nie t l i ch t v,-orde-n vergeten.

O? HET V,'ATER....
-Aan het s t rand. . . . Ir. de au to . . . .

Zonnebrillen
me: polariserende werking!

3RILLEXSPSCIALIST

LOOMAN
Haltestr. 53 - Teï. 2174

£.'"-:^r^d lerercnc-ier
"'J'JT cue sie?«n/07Kise7i

Xan dorps-
humor wil snappen,
I.ïoet zich b:; SPOZ1-DSR

laten kappen!

Spoelder's
Kappershuis
vc-or Dames en Her-en.

-.LIESTRA-AT 14 - TELEE. 2462

ZAXDVOOET

AHHSX CA8A3ST ,,SXTASS"

Vrijdag 28 Mei afscheidsavond

ril zijn ioli.-lrr.

*
In ons internationaal cabarei-programma:

•*r

8UXTOHS
Esicer.iric acrobatic parodv.

KÖSINA

ZATERDAG 28 Kei Eis gast in ons
ca baret-program m a

PARINSUA MAGICSEKNE

Vanaf Zcierccc 29 Me:: r-êt alorr. bekende orkes:

T0M SOOT en zijn ensemble

Slagerij LA VBANDE
Kleine Krocht 1 Telefoon 2432

EXTHA RECLAME :
5üO gram GEHAKT h.o.h. en
250 gram RUND VET. tezamen ........... f 1.7
Prima doorr. OSSELAPPEN ...... 500 gr. ; 1.7
MAGERE OSSELAPPEN . . . . 500 g r . f 2 .
RIBLAPPErC ................... 500 gram ; 2.1
RCSBIEF . .................... 500 grarn .; 2.
LENDE (Entreeótei ............. 550 gram .'2.
BIEESTUK ..................... 530 gram ƒ2.
Doorr. VARKENSLAPPEN ..... 530 gram 'r 1
KALFS- en LAMSVLEES ïegen zéér sche

concurrerende prijzen.
V.Tee':£-7:d rec-Icme:
100 gram Doris Day-Kam ......... / ~-. r-
100 gram Geld. gel-:. Worst ....... \ °J c

!00gr. gebraden rosbiei ...... 55 et/ .̂
100 gr. gebr. varkensiricandeau 58 c-. A ^,-^

.80

.35
rp

Grote belangstelling
voor 75 jarig jubileum

Enorm groot is de belangstelling
geweest, die mevrouw de weduwe
Van der Veld-Schuiten, tezamen

van der Veld. wonende in één van

zeken aan de Kruisstraat no. 12. in
c;e loop van Dinsdag mocht onder-
vir.cer. bij de herdenking van het
feit. dat de zaak 75 jaar bestaat.
Bloemen en cadeau:-: werden ontvan-
sen van de zéér velen, die met dit
merkwaardige jubileum medeleef-
den. Oud-burgemeester H. van
Alpnen zond tevens z.jr. schrifleli;ke

voerts burgemeester Iilr. H. M. van
Fer.ema. die helaa; niet persoonlij!:
aanwezig kor. z.;n. daar h:j in Leeu-
v, uden e-en congres bl.r.voonde.

In de ochtenduren her leefde het
..oud Zandvoert" in ce-::e- bekende
zaak. die in ce loop der jaren de
eehte ojde corpizaak bleef. Een
depu:atie van ..De V.'urf". de buurt -
veren ig ing die de Zandvoortse fol-
h.ere in ere houdt, kwam haar op-
•.vaehting maken. .Acht dames in

neg echte oud-Zandvocrters. felici-
teeiden de- jubilaresse-n en in de

!ee:de- de- Zandvoort.-e ..koppiesdag"
en werd menige her inner ing uit de
cc-:.-ie jaren van het bestaan cer

haald. Ze!fs het fe'.icilatiegedicht.
door één der dames gemaakt, ont-
'orik niet en oogstte vanzelfspre-
i:end een groot succes.

Verenig ingsbe- ture-n hadden hun
a f re-v aardige en gezonden, waaronder
•ie 7.t.ndveort = e Hande-]---.-ereniging
en ook van kerkeli jke zijde — beide
11':.ila:e = -e-n xj ;n zéér mcdc-Ievendc-
i-.de-n van de He-rvormde kerk —
v, ei d v.arrne btlur.a.-lc-üinu cetoond.
't't heeft Zandvoort de' viering van
d i t unieke- jubiie-urn voor de oe-ide
d-.mc.- tot een onvergetelijke dag
:'..maakt, wai-rop •/•..\ ir.r enten on-

Zar.dvoorl in de- loeip crc-r j a ren van
vS-c-j'splaai.- tol badplaat.-. — de
h: r luh jhc - ge-r.e2L-r.heid nog a l t i j d
L/.blcvc-n is

Dierenbescherming

In de d d. '2'j Mei j . l . gehouce-n
leden1.'e-rgade-rinii werd de voorzit-
ter. de- he-c." J. G. Volder, bij accla-
rr:-ti--- he-iko/.en. De- hee-:1 K. Kraan
wei ei lot penningmeestei benoemd.

Jack Hermans in Bodega
Petrovftch

Dinsdag a.s. l Juni zal in bodega
..Fetrovitch" elke avond optreden
;_-edurence seizcen 1954 de bekende-
pianist Jack Hermans. Hij is in ons
cerp geen onbekende, v.-ant óók in
seizoen 1948 v.'as hij reeds gecuren-
ce 6 v.-el-:en in deze bodega.

Da", wij ce kennismaking met
hem deze zcrner zullen kunnen her-
nieuvren. zal menigeen verheugen.
-.vant Jack riermans is een buiten-
g-iv. oon muzikaal pianist in elk
genre muziek en bovendien etn
uiterst vaardig bespeler van de
clavioüne. Daarbij heeft hij uitste-
kende kv.-aiiteiten als zanger van
het nationale en internationale lied
en speciaal de VTeer.se liederen heb-
:.c-n zijn bijzondere voorliefde. Hij
zil. evenals cat in 1943 het geval
v. as. zeker -.veer vele liefhebbers
var. goede muziek to: zich trekken
en v.-ij kennen U ten zeerste aanra-
den hem eens te gaan beluisteren.
V zult het dan zeker niet bij die
e.-.e mat. laten.

C-jk h et zomer radio-festival zal
djcr de heer D. Petrovitch in de
loop van dit seizoen v.-eer worden
voortgezet \vaarbij elke -.veel-: ver-
schillende r adio-anisten zullen op-
t.eden. Sinnenkort hopen -.vij V
clïcrvar. rnéér te kunnen vertellen.

Wij heten de heer Hermans van
hür'e v.elkcm in Zandvoort en \ven-
sen hem een succesvol optreden.

Wrijf Kou en Pijn
weg met

Auioped zoek
E: loep: een ontroostbaar manne-

ke i e-nd ir. en.- dorp. Een kereltje
van ruim 6 jaar. Hij zette j.l. Zater-
dag zijn a-jtoped bij de grote lent
van ce bond ronder' ::uam aan het
eind van de- Zeestraat. \va.« zó ver-
diept in de cpbouv.' van de- tent. dat
hij zijn auloped vergat, U daarna
rr.et vriendjes gaan spelen en toen
hij terug kv.'am om hel ding mee
naar huis te- nemen. \vas het ve-r-
dv.'tnen. Alle nasporingen ble-,-e-n
\Tuchleloo.-. Het is een roodgelakte
aute^ed. de handvaten zijn era' en
het geval l i jd t op de bekende met
lucht gevulde bui tenbanden.

\Vanne-ei deze autoped aan ons
adres Zeestraat öTrood wordt terus-
Lex.orgd. ku:inen v/ij er de jongen
\veer xielsge- lukkig mee maken, v.-ant
hij trekt zich dat gemis héél erg aan

Mogen \vjj rekenen op de eerlijk-
he-id van onze- Zandv. inwoners?

Pinksterspel

Gaarne vragen v.-ij even de aan-
dacht vc^r een belangrijke gebeur-
tenis in Zar.tivcort. n.i. de opvoe-

..Des Hellands tuin", dat Donderdag
en Vrijdag 3 en 4 Juni des avonds
om 8.15 uur in ere Hervormde kerk
zal v.-orden opgevoerd door jongeren-
van de Xed. Protestantenbond en
de Hervormde kerk. onder regie
van Dr. J. van der Meer. met assis-
tentie van Ds. H. H. Oldeman.

Er is aan dit prachtige spel door
de giote dichter Xijhoï: jarenlang
gev.-erl-r.. Er is aan de instudering
ervan vele maanden intensief ge-
arbeid, thans -.vacht Zandvoort een
opvoering, die niet alleen uitermate
'. -<_ien. doch Cók velerr zéér ontroe-
i en zal. Het is een spel van diepe
inhoud, dat sezien moet worden als
de glorieuze bekroning van IN'ijhoffs
Kerst- en Passiespel, een spel. dat
ee»n boodschap 'verd tot ce -.versla
v:-.ri vandaag, een boodschap won-
derlijk diep van inhoud!

Lat de kcrkeraad eer Hervormde
kerk het kerkgebouw voor deze op-
vr ciingen ter beschikking steide.
;-;emt to'. grote dankbaarheid er.
vold'-'e-nina. Handeling en gespro-
ken -.vcorc zal er ten volle tot zijn
rech". kernen. In de Pieterskerk te
Ix-icen trek rr.en met deze opvoe-
i i r2en zéér vele belangstellenden.

Wij raden U met klem aan. één
van beide opvoeringen te gaan zien
en daarvoor U tijdig van een pro-
'4!yrr,ma te verzekeren, om dat óók
in Zandvc-ort een grote toeloop
wordt verwacht op beide avonden.
Dit programma kost 25 et. en geeft
tevens recht op toegang tot de kerk.

Het aanschouwen en beluisteren
van dit Pinksterspel zal U diep in
de zie: grijpen. Hier worden op
aangrijpende wijze de boeken ge-
fpend . die volgeschreven zijn met
de historie de-r mensheid, een his-
torie die in h-_-t Pinksterverhaa!
haar uplo.-.-irjg vindt .

Wcc-r 't Heertje door

CHEMISCH f£
REINIGEN

Vdn Uvi' kk-din£ bü:

T . C . v.d. SCHELDE
HAI.TESTRAAT '

Godsdienstoefeningen
GZ?^ErO?J\£ESRDS KSRK
Julianaweg. hoek Zrarnsvreg

Zondag a.s. 10 en I7_ uur:
Ds. W. r i jn van Draal

HEP.VOPJvIDS KERK

Spr. de heer H. v.d. Ouw.
iO.i.i uur : Ds. F. R. A. HenkeL-,

precr. te Heemstede
'^ Avonds geen dienst.

ZCED. PROTESTAH-rTEN 3OKD
Afc. Zandvoort - Bmgstrïat 15

Zondag a.s. vum. 10.30 uur:

NED. CH?_ C-EI\ïEE\SCHAPSBOKD

i

PAROCHIE H. AGATHA.
K.H. Missen om 6.30. 8.30 en 10

uur de Hoogmis. X.m. ~ uur Dof.

7.45 uur. 's Zaterdags van 5-8 uur
gelegenheid om te biechten.

BURGERLIJKE STAND

Ondertrouwd: *A". H. VTijckerbe.Q
Bisdom en LI. van Lleurs.

Getrouwd: K. Katifrnann sn E.

Overlecer: J. A. Pee:oom. oud
05 jaar. echtg. van A. Manoehoeloe:
F. C. Brassem. oud 73 jaar. echtg.
van T. Paap: "TT. Herfst, oud 77 laar.
v.'ë-dn. van I\ï. C. Haan.

HOOGWATER
H.T7^. L.'ir. n.W. D.»'. Sirand

Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen en gedisfgBIeerd! KERKSTRAAT 9

TELEFOON 215O

1.22 8.30 13.53 21.Ou 5.30-12.00
2.15 9.30 14.47 22.0& S.Oü-13 00

1 3.03 10.00 15.39 22.3y 7.00-13.30
2 3.55 11.00 16.27 23.30 3.00-14.30
3 4.45 12.00 17.17 -.30 3.30-15.30
4 5.35 12.30 lc.04 1.00 9.30-16.Ou
5 6.23 13.30 18.52 2.00 10.30-17.0J

Scrr.enjêsreld door P."-.d.Mijs KCz-r..

Raadsvergadering
De raad van onze genieen:e ver-

gadert op Dinsdag l Juni a.s.. ter

punten.

Ouderavond

De heer A. Mabelis. hoofd van de
Karel Doormanschooi. heeft met
zijn schoor grote p.annerr. In de
eerste plaats zal dit jaar met de
leerlingen van de 6de klas en met
die van de voortgezet lager or.cer-

sehc-oireis worden gemaakt.

cm de school op te knappers en van
r>ituw meubilair te voorzien, heeft
het schoolhoofd, tezamen me: de
cudc'rccmmissie zich bezonnen over
de vraag, hoe rr.en tegenover dit
mooie gebaar óók zelf zijn goede
wil kan tonen.

Men heeft thans Maandagavond
a.s. een ouceravond in ce school
uitgeschreven, waar de oucercom-
missie voorsteller, zal doen om een
verloting te organiseren groot 20&0

hrcmiieis en voorts in het komende
nrjaar een bezar te houden. Men
heeft zich n.l. voorgenomen, na het
mcderr.iseren van ce school, zelf
vcor een goede war.cversiering te
üerren. Men wil trachten in de hal
— die -ich daar buitengewoon goed
voer leent, een acuarium. een ter-
r-srium en expeditie-vitrines te
plaatsen. In deze vitrines zullen de
jongens en meisjes hun werkstuk-
l-.en kunnen deponeren, ter-.vij! men
aan bepaalde fabrieken wil verzoe-
ke-n. tijdelijk voor dit doei pro-
c'ucien af te staan. Het grote eind-
doei van de actie, die men zich
veci stelt is echter, te komen tot een
v.'ereldschelpenverzameling.

l\iet Zar.cvocrts burgemeester
Wcrcï hierover reeds contact gezocht
en deze '.vis: voor dit unieke plan
reeds belangstelling bij de Unesco
te verkrijgen. Voorts wi! men trach-
i--n voor ce school uit eigen mid-
de-len een \vire-re-corder aan te
schaffen, terwijl óók de aanschaf-
rhig van blokrluiten één der v.'en-
sen van ouderccmmissie en schoo!-
hoofd is. Tijdens de ouderavond, die
Maandagavond a.s. wordt gehouden.
zr.'l over een en ander -.vorder, be-
s-.'ijt en de Anth. Eakels N.V. het
be lang \-an een wire-recorcer \vor
d-.- school k.omen demonstreren.

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wrj!

Glas%verk. porcelein, bestekken,
tafels, stoeien enz.

P. V'ATERDRIIYKER - TEL. 2164

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A D ƒ•> f Prinsesseweg 15
. O (J L. TBlef. 2066

Steekt de vlaggen uit
'J er gelegenheid van haar "ni-jarig

bestaan worden door O.S.S. in de
loop van dejze maanden verschil-
lende evenementen georgani.-c-erd.

Een volle-ybaltournooi. dat goed
sluagoe. vond reeds plaats, terwijl
a.s. Zaterdag en Zondag de wande-
lad!'» hun hart kunnen ophalen.

Wij \'er2Oeken ter ere \~an dit ïe:--
tijn in het gehele dorp de vlag uit u-
steken! Vanzelfsprekend kan niut
door alle straten \'an Zandvoort ge-
lopen v.-orden. maar na de start gaut
men over Gr. Krocht. Kerkstraat,
langs hotel Bouwes. Hogeweg. Dr.
Gerkestraat. Zandv.laan en terug
over de gehele' Boulevard vanal
pav. Zuid. langs Vijverhut. Noorder
Duinweg. Kostverlorenstraat «n
Haarlemmerstraat.



VERENIGING

ZANDVOORT
Door de Haltestraat Kopen, doet in de Haltestraat kopen J!

EEN TAXI

Bel
2560

2214 ^T
P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

Ziet het Internationaal Europese
Televisie-programma met

PHILIPS TELEVISIE
geolaalst door

Type 1720. Diarnet:
beeldbuis 43 cm.
Prijs ƒ3095.- oi
cor.t.ant ƒ 109.20 en
ƒ6275 per maand.

Tschn. bureau Feenstra
Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Tï;pe 500. Diameter
beeldbuis 31 cm.
Prijs ƒ697.- o:
contant .7"63.75 en
r~40.- oer maand.

Type -iM. Diamete
beeldbuis 22 cm.
Prijs -'495.- oi
contant f43.80 en
?'2s.TD oer maand.

KERKMAN & LOOS
Vis- en Conservenhandel

n SPECIAAL ADRES voor
J'-li T GEBAKKEN VIS er. vers

~ GEPELDE GAHNA1-EN

Hjlte.-'.rsat 16. Zandvcon
TELEFOON 24T3

Vandaag ontvangen:
De eerste Hollandse Nieuwe!

AMERICAN
STOPPAGE
U\v kleding ONZICHTBAAR

T. C. v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

Knippatronen
De nieuv.-ste collectie

iH HER3ILLOX er. STIL.

T.C.v.d.Scheide
KALTESTRAAT T.

Voor het beste: SLAGERIJ BURGER!

Reclame Lamsvlees
CAR3GXADE '"l.SS 5C'C' rr
LAPPEN v.a -'1.4-S 500 gr.
BOUT r'l.SS 500 =r.
KALFSLAPPEX /1.Ö5 300 gr.
Voor de Bo'.erhcnt:
Pork 49 c:. 200 gr.
Saks 59 c:. 200 gr.
Gek. Worst 59 c;. 200_gr
Ontbijtspek 150 gr. 57 et.
Gebraden Gehakt . . . . 200 gr. 59 c;.
Boterr.anv.vors: 200 gr. 59 et.

Heerlijke doorr.Vark.lapp. 1.38 500 gr.

WEEKEXD-RECLA^ÏE: / ~7Q ~*
100 gr. Ham en 100 g--', gebr. Gehakt \ l +?**<•

Gebrs. BÜRGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994 - 2643

Alles voor

Kantoor
School
en

Huls

Boek- en Kantoorboekhandel

F. van Herwïjnen
Haltestraat 12 - Telef. 2686

Vulpenspeciaüst

Uw NEVEDA-WQL
koopi U bij

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a - Telef. 2099
Hier wordt U deskundig voorgelicht over de
nie'j'ivste modekieuren en maakt U kennis met
onze coliectie handgebreide modellen.
A.FTE.R.YOO-Y XAATTVOL opgemaakt op 150 gr.
kluiten., genoeg voor het maliën van een JMmper
maa- 42. dvs voor f-i.35 een modern kledingstuk!
SIREXE \VOL in £5 Keuren leverbaar, geejt
prachtige resulteren, per 300 gram ƒ2.75
FO.YT.4?v*.4. de 3 dr. fy'n Ki:cespoTi?!en u-cj.
lö'j a 200 orcm is voldoende voor eert moderne
jurjiper, 50 grcnris bollen a ,. fl,-*Q
Bij cns *rijgt L' oo'-: HOBOCA 'ciiometerbor.nen.'

Bij ons verkrijgbaar
complete baby-uitzetten

Waarom
Mevrouw
nog langer even
melk koken

voor de koffie en dan over laten koken? Het is
veel eenvoudiger en gemakkelijker die romige
koif ie melk te gebruiken!
t n geopend blijven deze flesjes koff ïemelk nog
minstens een paar dagen goed.
Gebruik rïuarom Kranenburg's fco.fjienielf.- en
U staat zelf versteld van c'e heerlijke

koffie die U schenkt!

Kranenburg's

per ', Ltr.fles 62 cent.
per 0,2 Ltr.fles 32 et.

Melkinrichting „Kranenburg"
HALTESTRAAT 50 TELEFOOX 2287

DEL
M. M. J. VAN SEGGELEN

Mooi
en degelijk ondergoed in elke prijsklasse.
De nieuwe collectie is er! Kom c U even
kijken bij:

«De Veenendaalse»
KALTESTRAAT 55 - TELEF. 2839

Enorme collectie
Damesbadpakken

Badtasser.. badm-aisen. badschoenen.
herenbacbrceken. jongensbadbroeken.

kinderbadpakken.

Exclusieve Damesjumpers
\"elcu:s\veaters. damesvesten. shorts div. kleurer.

3 4 pantalons, sporwokken. Libelle nyions.
Kerenshcrts. khaki-pantalons. weekend-shirtï
met prima pasvorm, geruite \veekend-shirts.
spijkerbroeken. Kazewind fixpool Manchester-
broeken. Kazewind fixpool Corduroy-psnt?lon.-.
Hazewind i'ieldjacks ./"18.95. sokken en ar.klet.-

Hazewind Kindershorts
Kazewind kinderjacks vanaf .J9.95. Spi.iker-
troeker.. spijkershorts. kinders-.veaters diver.-f

kleuren. Tino shirt?.

Tennisschoenen
Cymna=:iekschoenen. hoge sportschoenen, l innen

schLener. met hakken. Teren sandalen.
Voer minder slijtage PLASTIC SANDALEN.

Sporfhuis
5 S

Haltestraat 35 - Telef. 2131

TELSF. :735

PLASTIC TUINSLANG in diverse kleuren
rood - geel - groen per meter 75 CEXT

RUBBER TUINSLANGEN.

GRASMAAIMACKINES.
HARKEN - SCHOFFELS - TUINSPADEN.

Grote sortering in: LIGSTOELEN
ZITSTCELEX - TUIXPARASOLS

Profiteert
en l

van ZO
f

Maar dan in een badoak of strandiurkje
van ..DE \VAAG".

Een cojlêctie. die uitmunt door aparte -.odel'.ér.'
T \veka badpakken vanaf ." 9.75
Satin Lastere en Xylon badpakken vanat ƒ37:.:1

Keren BADBROEKJES in talloze soorten.
Vlette Zorr.erjumpsrs ƒ 3.95

Voor de Piraksierdagen
een nieuwe japon.

Vlotte jurkjes in a l l e maten. De xieuics:e mo-
dellen ra;; toonaangei'ende con^ectionnairf

in alle prijsklassen.
Dames strandpantalons lang. 7 S en 3 4 broeken.

Van ..STURKA":
In shorts alle maten van kiem tot

groot en een keuze uit vele modellen
Sturka dames short? in alle kleuren

reeds vanaf .''5.95
Keren - overhemden, weekend - shirts, dassen

anklets. Jongens-overhemden en shirts.
Badtassen, badmutsen. baddoeken. strar.dhoeden

in overweldigende keuze.
Sweaters voor dames, heren, jongens en me:s;e:-.
Fiinsu- dames-lingerie, ski-sokjes, sportkousen.

enz., enz., enz.

Textiel- en Confectiemagazijn
il

Telef. 2087
* De zaak. die alle modesnufjes erop n a h o u d t .
~ Die alleen k'.valiteitsprcducten verkoop-.:
f Die U al'.cs kan tonen, '.vat aan de R:vis.".v.

en in Cali-ornië gedragen wordt '.
EEXS KLANT: BLUFT KLANT'

Haltestraat 4O

KOUSENREPARATIE
Niei de eer*:e de be^ie.
maai" de eerste en het be*i?'.

T. C. v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

Beddenmagazijn

W.H.Kemper
Haltestraat 21
Telef. 2344 en 2119

JAVA-KAPOK Matrassen en Beestenen
Wolvulling Matrassen en Bedstellen.
DIVAXBEDDEX - LEDIKAXTEX
OPKLAPBEDDEX - KAXTELBEDDEX
en SPIRALEX.

Halju-oUen DEKEXS. prima kwaliteit v.a. f 13.95
GEVULDE en O-YGEVULDE SPZH-4.4LDEKKE.Y

l- en 2-pers. OPKLAPBEDDEX.

Reparatiën binnen 1 dag
HOBOCA REISBONNEN
ook op reparatiën.

A'.le artikelen desgewenst op termijnbetaling.
VRAAGT VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAAF.

MeubeB-
stofferen
Een kwestie van ver-
trouwen en vakman-
schap. Vraagt U or.s
eens vrijblijvend prijs-
opgaa- en vraagt onze
mooie collectie
JIEUBELSTOFFEN.

BIJVULLEN en o: OVERTREKKEN van Uw

Matrassen
:v.et K- k'.v.-.l:teit damast en zu:\~ere Java-kapok

Zor.ocig in i dag retour.

Di'i'an^ea^en - ^atexmatrr.ssen - Kar.telbedden
Binr.envêrir.C'nitrafsen - Wolvlokbedden er.r.

Gordijnen

Woninginrichtingsbedrijf

L. BALLEDUX& Zonen
HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

ONTWIKKELEN
A F D R U K K E N

ï*\\
DEVELOPPING \ »*

PRINTING

r Foto- en Filmstuc
vA\ FOTO
„V * HALTESTRAAT 09 - ZA

:! min. van het station
•2 min. irom the station

io Joh. v.d. Meer r A »
.LION» ^^i/\
XBVOORT - TEL 277S

i min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

DEVELOPPEMENT
^ T I R A G E

'CAM
"̂  ^ ENTXViCKLEN

K O P I E R E N

Een borrel voor
een f i jnproever is: „OUDE WILLEM" Zachgsr^rr f 7,15 per Liter. SLIJTERIJ BROKMEIER ?ea,efst

2
raoo25



F Een gratis treinreis wordt morgen 29 Mei mogelijk gemaakt! 100.OOO kilometer gratis!
(Zie onderstaande advertentie)
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Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40".'o red.

Bij contract belangr. kort.

E. den Hartog-Ricardo
Kinderarts

Voorlopig alleen

Donderdags spreekuur
Verder consult na afspraak

MAGNETISEUR aan huis
te ontbieden. Brieven no.
01-443 bureau v.d. blad.

Een in prima staat verk.
DAMESRI.IWIEL m. toeb.
TE KOOP. ƒ60.-. .
Marisslraat 11.

NET MEISJE GEVRAAGD
van 8-2 uur. Loon ƒ15,—
per week. Br. no. 52-444"
bureau van dit blad.

Nette serveerster
gevraagd

J. Termea, Brederodestr.G5

GEVRAAGD:
Hulp i.d. huishouding

twee halve dagen en een
hele dag per week. in klein
rustig gezin zonder kinde-
ren. Condities nader te re-
gelen. Kranenburg. Halte-
straat 56.

TE KOOP: enkele
SMOKINGS, (compleet),

geschikt voor kellners.
Kerkdwarspad no. 1.

Ter overname
aangeboden:

wegens hoge leeftijd van
de eigenaar:

Chocolaterie
te Amsterdam,
met woningruil. Br. onder
letter J. W. bureau van
dit blad.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

ZAKENMAN
KOOPT V BIJ \

Jac. Kuipers
Ook het adres voor
KOFFER-REPARATIE

Schelpenplein l - Tel. 2384

Adverteert in dit blad

Gevraagd: juffrouw
voor de inlichtingendienst van ..TOURING
ZANDVOORT", bekend met licht administratief
werk, typen en moderne talen, van l Juni tot
l October. tegen een vergoeding van ƒ125,— per
maand. Leeft, tot 28 jr. Brieven met uitvoerige
inlichtingen aan Bureau Touring Zandvoort,
Raadhuïsplein te Zandvoort.

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MA&KT MACHT"

Voor leden van de vereniging komt be-
schikbaar, de woning

Potgieterstraat 33
huur en alle andere kosten ƒ8,90.

Schriftelijke opgaven vóór Dinsdag l Juni a.s.
's avonds 7 uur, bij de secr. Dr. C.A. Gerkestr.22.

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

VERZORGT AL UW DRUKWERK

Theater
Dir. Gebr. Koper

59Monopole"
Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 28 t.m. Maandag 31 Mei - 8 uur

EUROPA '51
INGRID BERGMAN in de grootste rol
van haar carrière. Een aangrijpend plei-
dooi voor menselijkheid en naastenliefde.
U zag Ingrid Bergman wel anders maar
niet grootser dan in ..EUROPA '51".

Toegang 18 jaar.

Vanaf Dinsdag l t.m. Donderdag 3 Juni - 8 uur

Laatste ontmoeting
ALIDA VALLI - AMEDO NAZZARI
JEAN PIERRE AUMONT.
Dit historisch verhaal, uitgebeeld dooi- de
beste Italiaanse artisten. is wellicht het
grootste liefdes-drama aller tijden. Het
noodlot ener overspelige vrouw.

Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 30 Mei, 2.30 uur Speciale Matinee
Wij presenteren U MICKEY ROONEY in:

De grote race
Toegang alle leeftijden.

Bezoekt
de

Automaten
speelzaai

in gebouw
99

55'
Kosterstraat 5

Drommel in de Haltestraat
(In zijn portiek een automaat),
Voldoet verfijnde rokers-wensen
Dat is bekend bij vele mensen!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

Garage Jac. Versteege
PAKVELDSTHAAT 21 - TEL. 2323

BROMFIETSEN
Diverse merken uit voorraad leverbaar.

Rijwielen - Onderdelen - Banden.

Gasolie voor Diesels
BENZINE, OLIE enz. Grote GARAGE-RUIMTE

De enigst erkende bromfietshandel
in Zandvoort.

„DREEFSCHOOL"
DREEF 20 - TELEF. 12267 - HAARLEM

Chr. M.U.L.O. school met een drie- en vierjarige
opleiding, gesplitst na het eerste leerjaar.
Leerlingen voor de eerste klas moeten minstens G
klassen ener L.S. met goed gevolg hebben doorlopen.

Inschrijving
ELKE DONDERDAG van 4-5 uur bij het H. d. Sch.

F. VAN WOERDEN.

Chr. Opleidingsschool voor ond.essen
bij het Kleuteronderwijs

De nieuwe cursus begint l Sept. Leerl. m. M.U.L.O.-dipl.
kunnen in de 2e klas geplaatst worden.
Inschr i jv ing van nieuwe leerlingen Donderdags vun 4-5
uur b i j de Directeur.

F. VAN WOERDEN.
Dreef 20, Haarlem. Telef. 12267.

Administr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
ïandvooriselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Groot en klein vinden
VAN DERWERFF's

brood FIJN!

BELLEN!!
SCHROEDER. - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden,
billijke prijzen.

Deze week RECLAME

250 gram Allerhande
voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.

TELEF. 2153

G, J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19
Wij geven Hoboca-km.bonnen

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

HOBOCA Bekendmaking
Wij delen het Zandvoortse publiek mede, dat de

Grote HOBOCA-showwageo
Zaterdag 29 Mei a.s.

1OO.OOO gratis kilometers
in Zandvoort komt verdelen!

Wij bezoeken tussen 2 en 5 uur 's middags a.s. Zaterdag
met onze showwagen ALLE aangesloten HOBOCA-vvinkels
en iedereen heeft recht op een GRATIS CHEQUE die inge-

wisseld kan worden alleen bij de aangesloten winkels!

Wij doen een dringend beroep op ieders eerlijkheid, slechts eenmaal de:e cheque in onti'nngs)
te nemen! Vanzelfsprekend omdat de~e uitreiking uitermate kostbaar is!!

H O B O C A - KILOMETERBEWIJZEN worden, zender dat U erom behoeft te vragen, gratis
verstrekt door de hieronder volgende winkeliers:

BANKETBAKKERIJEN:
Seijsener (Fa. J. Schipper.) Haltestrnat 23.
J. G. van Veen, Helmersstraat 2.
EAZARS:
C. Schaap ('t Wonder van Zandvoort),

Swaluëstraat 9.
Jupiter (C. J. Bruynzeel), Haltestraat G.
speelgoederen, souvenir-, strand- en

huish. artikelen.
C. Kramer - Stationsplein 7.

(Strandarti kelen).
BEDDEN EN DEKENS:
W. H. Kemper, Haltestraat 21.
BOEKHANDELAREN:
Esvé (Wed. Verloop), Grote Krocht 17.
F. van Herwijnen, Haltestraat 12.
W. J. Lorenz, Haltestraat 15.
V. J. van Petegem, Kerkstraat 28.
CHOCOLATERIËEN:
M. C. van Nol, Kerkstraat 34.
Chocolaterie B. Renes. Stationsplein 5

b.d. Zeestraat.
DROGISTERIJEN:
C. Luttik, Zeestraat 34.
FOTOGRAFEN:
J. v.d. Meer (Foto Lion), Hallestraat C9.
GROENTEN EN FRUIT:
A. van Deursen, Kerkplein 2.
P. N. ter Wolbeek, Bilderdijkstraat 30.

KOUSEN-REPARATIE:
Kousen reparatie-inrichting
Mej. B. Remerink, Poststraat 12.
KLEDINGBEDRIJVEN:
Kledingbedrijf „Succes"', Kerkstraat.
LEDER WARENFABRIKANT:
Kuiper's Lederhandel, Schelpenplein.
LOMPEN EN OUDE METALEN:
A. Akersloot, Schelpenplein 7.
MANUFACTUREN - TEXTIEL:
De Wolbaai, Haltestraat 12a.
Nooy, Gr. Krocht. Specialiteit textiel

en mode-artikelen.
MELKINRICHTING:
Fa. P. Castien. Helmersstraat 11.
OPTICIENS:
K. Looman. Haltestraat 58.
RIJWIELHANDELAREN:
G. J. ter Wolbeek, Smedestraat 19.
(Uitsluitend voor rijwiel-onderdelen).
ROKERSWAREN-TABAKSARTIKELEN:
Fa. Schutte-Kuipers, Koningstraat 38.
SCHOONMAAKARTIKELEN e.d.:
Schildersbedrijf Vervo. Jan Snijerplein 7.
SLIJTERIJEN:
Fa. Hamers, Kostverlorenstraat 34.

SPORTARTIKELEN:
E. Loos (Sporth. „Zandvoort"). Haltestr.35.

H O B O C A , Rotterdam, Gr. Florisstraat 97, Telefoon 33391
Telefonische inlichtingen in Zandvoort No. 2686 en 2174

HAMERS, Kostverlorensfr. 34, Telef. 2856
De enige slijterij in Zandvoort die

HOBOCA Reisbonnen verstrekt.

Ouderavond H. Schaftschoo!
De oudercommissie der Hannie

Sehaftschool hield Vrijdagavond in
het gymnastieklokaal van de school
aan de Herenstraat, een ouderavond,
welke zéér druk bezocht werd.

Nadat de voorzitter van de ouder-
commissie, de heer B. F. Bersma,
de aanwezigen had welkom ge-
heten en diverse huishoudelijke
aangelegenheden waren afgehan-
deld, hield de heer Mr. M.J.Stibbe
uit Haarlem, leraar aan de Rudolf
Steinerschool aldaar, een belang-
wekkende causerie over het onder-
werp: „De psychologie van het
schoolkind".

Spreker ving zijn rede aan met
erop te wijzen, dat de schooljeugd
van heden niet meer zo eenvoudig
staat tegenover de wereld als 30 a
40 jaar geleden, doordat het leven
uitermate gecompliceerd werd. Het
kind ziet zich tegenover talrijke
moeilijkheden geplaatst, die steeds
in omvang toenemen. De jeugd van
het kind moet in 3 phasen worden
verdeeld, n.l. de kleuterleeftijd; de
lagere school periode en de puber-
teitsjaren.

Wat de kleuter betreft, deze ge-
bntilct al zijn beschikbare ener-
gicün. Dit gebeurt bij de mens in
latere jaren nooit meer. Bij de
kleuter is de wil toonaangevend, de
kleuter heeft geen eigen gehoor-
•«lamheidsgevcel en daarom moe,1
de ouder ten opzichte van de kleu-
ler handelend opvoeden en niet
dwingend.

Cp de lagere school wordt dat
anders. Dan ontwaakt de leerdrift
en wordt bij de opvoeding het gezag
een eerste vereiste. De opvoeding
gaat dan ook niet meer uit van het
woord, doch van de daad. Het kind
op de lagere school is in de eerste
plaats een gevoelswezen, ieder kind
krijgt behoefte aan schoonheid en
kunst, welk gevoel op school en
Ihuis steeds méér zal moeten wor-
den ontwikkeld. Aankweken van

gevoel voor kunst is bij de opvoe-
ding een absolute noodzaak. De
problemen van het heden treden de
kinderen tegemoet uit de moderne
techniek, want de wereld is in dit
opzicht onbeschrijfelijk aan het
veranderen. De mens van heden
beschermt zijn kinderen tegen het
lichamelijk gevaar der voort-
schrijdende techniek (o.a. verkeer),
maar niet tegen de psychische ge-
varen daarvan. Het kind van heden
zit boordevol onverwerkte indruk-
ken, die het overal opdoet en in het
bewustzijn ontstaat een warwinkel
als in de schilderijen van Picasso.
Maar ouders en onderwijzend per-
soneel blijven verantwoordelijk er-
voor te zorgen, dat de kinderen
straks dit gecompliceerde leven
tóch zullen aankunnen. Daarom b.v.
behoren de kinderen beneden de
leeftijd van 14 jaar in 't geheel niet
of slechts zéér sporadisch in de
bioscoop te komen, de indrukken,
die zij daar opdoen, kunnen on-
mogelijk door hen worden verwerkt
en overmatig bioscoopbezoek heeft
een funeste invloed op de kinderziel.
Het gevaar is groot, dat onze kin-
deren in deze tijd psychisch blind
werden en psychisch doof door de
invloeden, die er van overmatig
bioscoopbezoek en aanhoudend
luisteren naar de radio, uitgaan.
Deze uitingen, van de moderne
techniek werken verderfelijk op de
kinderziel. Om het kind niet met
onverwerkte indrukken blijvend op
te schepen, bestaat maar één mid-
del. n.l. het aankweken van kunst-
un schoonheidsgevoel, het ontwik-
kelen der muzikale kennis e.d.,
waardoor problemen op de achter-
grond worden geschoven en ten-
stctte verdwijnen. Kunst is in de
wereld van het heden wel zéér
speciaal geen luxe, maar een geos-
lelijk gezondmukingsproces in het
kinderleven. Dat dient op alle scho-
len en in elk ouderhuis te worden
ingezien, omdat niet deze lijd, zoals
wol eens wordt gezegd, de eeuw vun

het kind is; dat is zeker niet waar,
want véél meer is deze tijd de eeuw
van de bedreiging van het kind door
de techniek.

De rede van de heer Mr. Stibbe.
die met grote aandacht werd ge-
volgd, werd door spreker geïllus-
treerd met talrijke interessante
voorbeelden uit zijn jarenlange
praktijk, waarna na de pauze ge-
Jegenheid bestond om met de spre-
ker over het behandelde onderwerp
te debatteren.

Voor de vertoning van enkele
filmpjes door de Anth. Bakels N.V.
bleek het te laat geworden te zijn.
waarna de heer Bersma deze iule-
ressante ouderavond met een spe-
ciaal woord van dank aan de spr.
voor diens leerzame en onderhou-
dende causerie sloot. K.

Brandmelding
Maandagmiddag om 5.15 uur werd
de brandweer gealarmeerd voor
een begin van brand in perceel
Eurgem. Engelbertsstraat 17. Er
behoefde niet te worden opgetre-
den, daar bleek, dat de vlam in een
pan met vet was geslagen, welke
op een fornuis stond. Bij aankomst
van de brandweer was het vuur
reeds gedoofd. Schade werd niel
aangericht.

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken van Zaterdag-
middag 12 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Dr. J. v.d. MEER,
Julianaweg la, Tel. 2493.

Zondagsdienst
v/ijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken vun Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zonday: Zr. S. M. de Wilde.
Zeestraat 07, Telef. 2720.

REIZEN ZONDER ZORGEN
MORGEN 29 MEI REIKT HOBOCA GRATIS HONDERDDUIZEND KILOMETER UIT!

K ZIJ HOBOCA!!
(Zie bovenstaande advertentie)
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Raadsvergadering
Een licht verteerbaar zomerprogramma
werd onder gezellige kout afgewerkt.

Er waren slechts enkele onder-
werpen in de 19 punten tellende
raadsagenda die aanleiding waren
voor onze raadsleden in de raads-
vergadering van Dinsdagavond j.l.
een belangrijke discussie te doen
ontstaan. Daar was in de eerste
plaats het verzoek van de over-
kcepelingscommissie „Zandvoorts
winkelcentrum"' haar een subsidie
te verlenen van ƒ3600,— als tege-
moetkoming in de kosten van het
electrisch stroomverbruik in Halte-
straat, Kerkstraat en Grote Krocht,
benodigd voor de aangebrachte sei-
zoenverlichting. B. en W. adviseer-
den, per straat ƒ350,— beschikbaar
te stellen, dus totaal ƒ1050,-, het-
welk voldoende werd geacht. B. en
W. spraken er hun grote voldoening
over uit, dat door deze feestverlich-
ting de Zandvoortse winkelstand op
uitnemende wijze het algemeen be-
lang van Zandvoort dient.

Hr. WEBER zou gaarne zien, dat
per straat ƒ500,— werd uitgekeerd,
omdat door deze verlichting de ge-
meente geld wordt bespaard door
het aanbrengen van een betere ver-
lichting, die zonder deze seizoen-
illuminatie van gemeentewege had
moeten worden verzorgd.

Hr. LINDEMAN zegt, dat het
voorstel afwijkt van dat van de
financiële commissie. Deze wilde n.l.
in 't geheel niet aan dit verzoek
voldoen. Het doel van de winkeliers
immers was in de eerste plaats het
publiek door deze verlichting naar
hun straat te trekken, niet het alge-
meen belang van Zandvoort te die- .
nen, maar het persoonlijk belang
was aanleiding voor deze feeërieke
verlichting, waarvoor ongetwijfeld
de winkelstand alle lof en hulde
«.•ordiorïi.. TwToöi. nu. .achteraf subsidie
komen vragen Kwam u- •-
foutief voor. Dit had men vooraf
dienen te doen. Spreker zal zich
echter niet tegen dit voorstel ver-
zetten, hoewel het precedenten
schept ten opzichte van andere
winkelstraten.

Mr PORRENGA gaat geheel ac-
coord met Hr. Lindeman. Spreker
dringt echter aan op een spoedige
algemene verbetering van de straat-
verlichting.

Hr DIEMER verklaart zich eens
met Hr. Weber. Precedenten wor-
den hier niet opgeroepen. Het be-
treft hier immers uitsluitend de
dorpskern. . ,

Hr TATES is vóór dit voorstel,
doch' onderstreept het scheppen van
precedenten. Het staat volgens spr.
vast, dat de winkeliers hier uitslm-
tend voor „eigen standje" hebben
gewerkt en reclame maken betaalt,
als 't goed is, zichzelf.

Hr GOSEN zal vóór drt voorstel
stemmen, hoewel hij als een be-
zwaar voelt, dat nu deze verlichting
te duur wordt, men bij de gemeente
aanklopt en de gemeente is nu een-
maal geen Sinterklaas. Gaarne be-
tuigt spreker echter zijn hulde aan
de voortvarendheid der winkeliers.

Hr WEBER ziet - in tweede m-
stantie sprekend - niet de moeurjk-
heid van het scheppen van prece-
denten. Geen enkele straat zal zich
kunnen veroorloven, een dergelijke
dure verlichting aan te brengen,
omdat er geen belangrijke winkel-
straten, in Zandvoort meer zijn.

Mevr. MOL bestrijdt dit. Waarom
•/.ouden andere straten óók niet vol-
gcn? Zij is niet tegen dit voorstel,
maar wil óók niet verder gaan.

•Kr. SLEGERS betoogt, dat de
gemeente Amsterdam ƒ 154.000,—
uittrekt voor seizoenvei'Hchting, uit-

WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:

Meheer liugenhols kan beter
op de fiets rondjes draeje!

sluitend ter bevordering van het
vreemdelingenverkeer. De Zand-
voortse winkeliers dienden hier wel
degelijk het algemeen belang, want
zij maakten Zandvoort óók in de
avonduren aantrekkelijk. Spreker is
vóór dit voorstel, maar wil eerst de
uitkomsten afwachten, vóór over
verdere verhoging wordt gesproken.

De VOORZITTER brengt hulde
aan de Zandvoortse winkelstand
voor deze fraaie verlichting. De
verbetering van de verlichting der
dorpskern is indertijd gestrand in
de commissie van financiën, die het
plan te duur vond. De huidige ver-
ichting van Zandvoort dient echter
broodnodig te worden verbeterd,
want die blijft een armoedige ver-
oning. Binnenkort hoopt spreker op

de verbetering der verlichting van
Zandvocrt in het algemeen, terug te
*omen.

Hr. SLAGVELD zegt, dat alle
plannen voor een betere verlichting
steeds gestrand zijn op de te hoge
costen. Nu hebben particulieren het
nitiatief genomen en vragen slechts
.-ergoeding voor het stroomverbruik.
Deze mensen verdienen zeker geen
criliek maar alle lof. Zij deden "t
uó-k voor de gemeenle. Spreker is
vóór het voorstel van Hr. Weber.

Weth. KERKMAN corrigeert de
'oorzitter, door op te merken, dat de
inanciële commissie niet het gehele

verlichtingsplan verwierp, doch
slechts een gedeelte daarvan. Hier
s sprake van een zomerverlichting.

maar óók 's winters moet er betere
•erlichling zijn. Spreker ziet hier

wel het gevaar van het scheppen
an precedenten, maar zal toch
óór dit voorstel stemmen, echter

niet voor de verhoging, door Hr.
Weber voorgestel», óók Ged. Staten
:enslotte voor ~^A"msfi&faam'"g~è'lcit, Is
nog niet altijd van toepassing op
Zandvoort.

De VOORZITTER zegt, dat de
directeur van publieke werken bin-
nenkort het nieuwe voorstel voor
erbetering der straatverlichting zal

indienen, waarbij naar diens me-
ning, niet een gedeeltelijk plan
dient te worden uitgevoerd.

Weth. v.d. WERFF zegt met dit
voorstel een tüssenvoorstel te heb-
ben aangeboden. De straatvereni-
gingen gaan tiiermede volkomen
accoord. '

Hr. TATES vraagt zich af, waar-
om het nieuw* voorstel tot' ver-
betering der straatverlichting zo-
lang moet wegblijven. Spreker zou
het college wel willen toeroepen:
Toe B. en W;.schiet een beetje op!"
De VOORZ.TTER zegt, dat de

directeur van P.W. overwerkt is en
enkele weker rust moet nemen. Hij
heeft enorrnVeel werk en een véél
Ie kleine Sbf personeel. Het is
dringend ntjiig, hier een paar man
extra te gaai aanstellen.

Hr. GOS1N vraagt, waarom dan
ter verlichtiig geen werk uit han-
den wordt^egeven aan een archi-
tectenburea'.

Weth. v.dWERFF antwoordt, dat
dit niet vet helpen zal, want elke
opdracht je elk werk eist tóch
vooraf da tudie van de directeur
van P.W. |

De VOOtZITTER zegl nog, dit dil
probleem nomenteel een punt van
bcsprckin uitmaakt in het college,
waarovefcinnenkort nadere mede-
delingen/tullen volgen. Nadat dan
Ilr. Wet zijn voorstel tot verho-
ging hél ingetrokken, wordt het
vcorsteltol het verlenen van een
subsidie/an ƒ350.— aan elk van de
drie slatverenigingen met alge-
ment; -jmmen aangenomen.

SPORTVELDEN
j EN CLUBHUIS.

IVlJllEemene stommen beslool de
raad,en crediet van ƒ24.250,— te
verstHken wegens verhoging van
de aSegkosten van de sportvelden
binri* het circuitlerrein, waarvan
ƒ11,2— wordl terug ontvangen
van/H Rijk. Tevens een aanvul-
len&'-ediel van ƒ39.700,— voor hel
slicïn van een clubhuis op deze
spo&lden, waardoor het door P.W.
ingjfende ontwerp voor een groot
clufcis, waarvoor ƒ52.700,— beno-
dhj£. kan worden uitgevoerd, daar

lor reeds ƒ 13.000,— op hel
i toegestane eerste crediet werd
(rokken. Dit plan omval een

n- bestaande uit 2 verdiepin-
E$op de begane grond een berg-

mel rijwielslalling en can-
11 op de verdieping klced-
H.' waslokalen, loilettcn enz.
ie heren Kol, Gosen, Tales,

r Diemer en Koning het vóór
..tn van dil plan nog eens

iHVl>;ul''S hadden toegelicht en
d|eiiei weihouders het warm had-
d M ;inbevolen, omdat hel voor
\*' jren gelden zal, werd hel len-
.s'cenet algemene stemmen aan-

TOEPASSING
WOONRUIMTEWET

E'e raad machtigde met algemene
stemmen B. en W. aan Gedepu-
leerde Slaten Ie berichten, dat, daar
nog talloze woningzoekenden staan
ingeschreven die niet aan woon-
ruimte geholpen kunnen worden,
voorlopig op nog geen enkel onder-
deel van het huisvestingsbeleid vrij-
heid van handelen kan worden
gelaten.

Hr. TATES en Hr. LINDEMAN
doen suggesties aan B. en W. om
binnen afzienbare tijd op onder-
delen weer makelaars te gaan in-
schakelen en Hr. WEBER zegt, dat
het werk van het bureau huisves-
ting nog altijd in nevelen is gehuld.
De raad weet er eigenlijk niets van
en vraagt, of hierin nu niet eens
wijziging kan worden gebracht,
waarop Mevr. MOL opmerkt, dat de
woorden van Hr. Weber niet ge-
tuigen van respect voor de. com-
missie, die toch door de raad ge-
kozen werd. waarin de VOORZIT-
TER haar bijvalt en zegt. dat ver-
trouwen in de commissie alleszins
gerechtvaardigd is, terwijl het op-
nemen van makelaars in deze
commissie van advies t.z.t. kan
werden overwogen.
DE OPSLAGPERCENTAGES voor
de dienst publieke werken worden
volgens voorstel vastgesteld, nadat
de heren SLEGERS en TATES
hebben bepleit, deze voor particu-
lieren op hetzelfde percentage vast
te stellen als voor verenigingen,
bedrijven enz., n.l. 10 inplaats van
]5°/o. Beide WETHOUDERS zetten
uileen, dat 15°/o voor deze werken
eigenlijk al te laag is, waarover de
Hr. SLEGERS zich niet bevredigd
beloont en zich het recht voorbe-
houdt, zich nader over deze kwestie
Ie oriënteren.

HAMERPUNTEN.
Zonder noemenswaardig debat

worden de volgende agendapunten
aangenomen: Het verlenen van

van leermiddelen voor deze school,
wegens uitbreiding van het leerlin-
genlal van het 2de leerjaar, wa.arbij
Lir. BREURE maar niet kan be-
güjpen, waarom de Inspecteur zich
verzette tegen aanschaffing van het
beekje: ..De mot mei hel gouden
belletje". (Hilariteit). Weth.'KERK-
MA>N neigt de vragensteller echter
over dit probleem heen. Medewer-
king voor het aanschaffen van leer-
middelen ten behoeve van het ver-
kcersGiiderwijs op de Julianaschool;
het verlenen van ƒ123.— subsidie
per jaar voor l leerling uit Zand-
voort. die de stichting „Chr. Avond-
Mulo" te Haarlem bezoekt; hetver-
lenen van een crediet van ƒ2480,—
vcor het aanschaffen van een nieu-
we sanitaiie inrichting in het club-
huis en een sproei-installatie voor
de terreinen van de voetbalvereni-
ging ,.Zandvoorlmeeuwen". Het ver-
lenen van een crediet van ƒ180.000.-
voor het bouwrijp maken van de
terreinen ten Noorden van hel
hockeyveld in plan Noord, waar de
woningbouwvereniging „Eendracht
maakt macht" o.m. het ,.hoog-
bouwplan" wil gaan realiseren,
waardoor met de aldaar te bouwen
laagbouw opnieuw 134. woningen in
plan Noord zullen verrijzen.
Het verlenen van een crediet van
ƒ50.000,— voor de aanleg van het
eerste gedeelte van de Herman
Heijcrmansweg, lopende van het in
aanbouw zijnde bejaardentehuis tot
aan de Zandvoortselaan. De eerste
woningen aldaar zullen n.l. per l
September a.s. kunnen worden be-
trckken. Deze kosten komen laler
vcor rekening van de ..Stichting
Nederlandse centrale voor huisves-
ting bejaarden", met dien verstande,
dat een deel der kosten door de
gemeente zal worden terugbetaald,
wanneer in de toekomst óók aan de
Oostzijde van deze weg zou worden
gebouwd. Een vacantietoeslag van
2"/o van de jaarwedde of het jaar-
loon van het gemeentepersoneel
werd óók voor 1954 goedgekeurd.
1erwi.il beslolen werd, zich aan te

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

„HOBOCA" EEN SUCCES!
Dat het verstrekken van Hoboca- j

reisbonnen door verschillende win-
keliers, óók in Zandvoort een succes
betekent, is zeker aan geen twijfel
onderhevig. Wij vernamen daarover
van enkele Zandvoortse winkeliers,
nu deze actie nog maar zo kort ge-
leden gestart is, reeds aardige staal-
Ijes. Zo kwam er een Amsterdamse
dame speciaal naar Zandvoort om
enkele artikelen te kopen, waar-
voor in Amsterdam geen Hoboca-
bcnnen verstrekkende winkeliers
aangesloten waren en( in Zandvoort
wél. Een ander vroeg naar een spe-
ciaal bedrijf in Zandvoort, dat deze
bonnen verstrekte, omdat zij deze
artikelen slechts daar wilde kopen.
Meer en meer blijkt, dat het publiek
deze actie waardeert en óók de
winkelier raakt over de eerste
schuchterheid heen en wordt voor
dit systeem steeds enthousiaster.
Wij hadden ook niet anders ver-
wacht. Dit speculeren op de reis-zin
in de mens MOET succes hebben.

Ook de actie, die vorige week
Zaterdag werd ontplooid, door het
verstrekken van gratis reisbonnen,
heeft zéér voldaan. Met gulle hand
werden de bonnen uitgegeven
door keurig in livrei gestoken pico-
lo's en wij konden constateren, dat
liet publiek deze met genoegen in
ontvangst nam. Vele kinderen ble-
ken erop uit gestuurd te zijn, om er

zoveel mogelijk te bemachtigen.
Het artikel van 14 Mei vereist wel

enige rectificatie en toelichting.
Allereerst wat betreft het hoofd-
kantoor Dit is niet gevestigd in Den
Haag maar in Rotterdam aan de
Heemraadsingel 245. In de tweede
plaats de juiste belichting Hoboca-
Spoorwegen. Het was natuurlijk
zeer vererend dat er, teen Hoboca
iets ging betekenen, een prettige
relatie kwam tussen Hoboca en de
N.S. De Hoboca mocht nu voortaan
door de N.S. gedroogstempelde che-
qucs uitgeven die direct aan elk
station waar ook in Nederland gel-
difi zijn. Een oud-employé van de
N.S. werd toen door bemiddeling
aangetrokken, die het Hoboca per-
sonccl uitermate van dienst was,
met het berekenen van afstanden
en kosten. Het is dus niet zo, wat
enkelen reeds dachten, dat Hoboca
een semi-overheidsbedrijf was ge-
worden, wat in geval van personeel
van de N.S. ten kantore van Hoboca
wel het geval zou zijn. Neen. Ho-
bpca bleej zelfstandig en er ont-
st'ond dus wel een zeer prettige
relatie met de N.S.

De actie bevindt zich thans in
Zandvoort pas in een beginstadium
en het is dus nog te vroeg om Ie
juichen, maar dat deze eerste twee
\\-ijkcn hei Hoboca-systcem een suc-
ces wpi'd. H ontet\ \ i jfcld een feil!

Eerste Hollandse Mieuwe
voor Zandvoorts vroede vaderen

De commissie „Zandvoortse mid-
denslondsbelangen". bestaande uit
de heren Burger, Hamers, Longay-
roux, Nooy en Van Scggelen, had
een prijsvraag uitgeschreven onder
de Zandvoortse haringhandelaren,
wie het eerst de Hollandse nieuwe
aan Zandvoorts burgemeester zou
kunnen aanbieden, hetgeen dan
vergezeld zou gaan van een fles
bijbehorend geestrijk vocht, waar-
voor men zelf een plaatselijk slijler
Icon uitkiezen. Als prijs was, behalve
de vergoeding der waren, een prc-
mie van ƒ25,— uitgeloofd.

El C Zandvoortse handelaren wa-
rcn aangeschreven en deze haring-
race is een succes geworden voor
de gebrs. F. en L. Molenaar, wo-
nonde De Coslaplciii 5 en Zceslr. 37,
die om 7.10 uur als eersten bij
de gemeentcbode het kostbare ton-
nctje afleverden.

De helblauwe Jeep, met vlaggen
en guirlandes versierd, die getracht
had. via het strand Zandvoort weer
te bereiken, doch moest terugkeren,
omdat het zand te zacht wns, arri-
veerde daarna om pi.m. 8 uur voor
het raadhuis, waar de gemeente-
raad een oriënterende, besloten bij-

conkomst hield, om een rede van
Ir. G. Friedhoff aan te horen over
hel saneringsplan.

Vóur deze bijeenkomst begon, in-
vitcerdc Mr. H. M. van Fenema de
winnaars en het comité in de raad-
zaal, waar de heer E. C. H. Nooij in
een geestige toespraak, die besloten
werd in dichtvorm, namens de
commissie van vijf, de haring met
toebehoren aan de burgemeester
rvcihandigde.

In hartelijke bowoordinftcn dankte
de burgemeester voor deze door
hom op zéér hoge prijs gestelde
attentie, waarna hij raadslcdLMi, Ir.
Friedhoff en de diiecteur van publ.
werken, de heer M. Deutckom, uil-
nodigdo. het ..onthoofden en villen"
der eerste Hollandse nieuwe, dat
óók in de raadzaal door beide ha-
rinyhandelaren op waardige wijze
geschiedde, van nabij gade te slaan.
Daarop gingen alle hoofden der aan-
\ve7igon achterover en liet men hel
kostelijk zcebankct, op de bekende
wij^c vastgehouden aan hel staartje,
in de autoritaire kelen glijden.

Wc kregen zo de indruk, dal men
er algemeen wel ,,pap van had ge-
lusten". De burgemeester zelf zorg-

de daarna persoonlijk voor hel
vullen van de glazen, waarna werd
getoast op een goede vangst in de
toekomst en tenslolle de vergade-
ring een aanvang kon nemen, het-
gcen de heer Koning de opmerking
ontlokte, dat ..nu men tóch eenmaal
begon met een feestelijke inzet,
men eigenlijk deze bespreking maar
moest vervangen door een verder
dccrgezelle ..haringfuif", waarvoor
de burgemeester echter niets bleek
te gevoelen.

Emmabloemcoilecte
Op 2e Pinksterdag zal de bekende

Emmabloem-collecte worden gehou-
den. Deze collecte gaat uit van de
Ned. Centr. vereniging tot bestrij-
ding der tuberculose" en wordt ver-
zorgd door ..Onderling Hulpbetoon"
Ie Zandvoort. De gelden die hier-
door worden verzameld, zijn uit-
sluilend bestemd om de de aan
tuberculose lijdende bevolking te
helpen en deze uit te zenden naar
sanatoria, ongeacht van welke
gezindte. Om deze gevreesde ziekte
Ie beslrijden is veel geld nodig,
doch cok collectanten. Daarom
wordt een beroep gedaan op allen
boven 16 jaar, om op die dag be-
hulpzaam te zijn. Collectanten kun-
nen zich melden op 2e Pinksterdag
de« morgens om 9 uur in de oude
Bewaarschool aan de Duinweg.

Hr. Hugenholtz uit de bochf
Dinsdagavond

omstreeks 7 uur
is de directeur
van het circuit, de
heer J.Th.Hugen-
holtz. met een

nieuwe Lancia, waarmee hij van
één der deelnemers aan de komende
sportwagen-races op 2de Pinkster-
dag, een rondje mocht draaien, op
het circuit van Zandvoort over de
kop geslagen. De heer Hugenholtz
bekwam geen letsel, brak slechts
zijn stofbril. De Lancia, die een
waarde vertegenwoordigde van
••'-*"nnn ô-n Mji))iA7Aljilf«: wils '.T»0"^-reden, werd zwaar beschadigd en
moest worden weggesleept.

Het circuit werd kort na dit on-
geval gesloten, omdat wielrenners
gingen trainen. Dit had tot ge-
volg, dat een andere wagen met
twee inzittenden die voor de ko-
mende races op het circuit wilde
trainen, dit thans ging doen op het
cude circuit. Met een vaart van
ongeveer 100 km. is deze wagen ter
hoogte van paviljoen „De Vijver-
hut'1 van de weg afgeraakt en de
dennenaanplant ingevlogen, waar
ook deze auto over de kop sloeg.
Slechts één der inzittenden bekwam
een gebroken arm en een hoofd-
wonde, de andere kwam met de
schrik vrij. De gewonde, de heer
L. T. uit Rotterdam, werd naar de
Mariastichting vervoerd, de auto
werd zwaar beschadigd.

Naar de heer Hugenholtz ons
mededeelde, hadden óók anderen
moeilijkheden met de prachtige
sportwagen gehad. De banden ble-
ken véél te hard te zijn opgepompt
en de schokbrekers véél te sterk
afgesteld.

Prachtige promotie
voor Mr. Porrenga
De Amsterdamse gemeenteraad heeft
Mr. H. M. Porrenga. wonende te
Zandvoort, lid van de Zandvoortse
£tmeentcraad voor de P. v.d. A., be-
nocmd tot Directeur van de diensl
personeelszaken Ie Amsterdam met
ingang mei l Juli a.s. De heer Pov-
rcngu is thans chef van de afdeling
personeel- en aibeidszaken bij hel
Gemeente vcivocrbcdrijC Ie Haar-
lem.

Zoals indertijd reeds uitvoerig
uci'd medegedeeld, vestigde de heer
Porrenga in één der eerste na-oor-
Io£se jaicn reeds de bijzondere aan-
daehl op zich. doordal hij als polilic-
agenl in Amsterdam kans zag, in
ï i jn viije tijd zijn studie voor
Meester in de rechten lot een goed
einde te Urengen. Zandvoorts bur-
pcmcester hcefl in de bestolen
KiiidsziUing van Vrijdagavond Mr.
Porrenga met deze prachtige pro-
mcüe eelukïWwcnsl. mede namens
de gemeenteraad van Zandvoorl.

Balletuitvoering
Naar wij van Mevrouw Orgodcl

vernemen, hcell zij als datum voor
de jaarlijkse balletuitvoering van
haar leerlingen voor dil jaar vasl-
Reslcld Zondag 27 Juni. Een zéér
speciaal en aantrekkelijk program-
ma werd wederom door haar
samenfcslcld. In welke zaal de uit-
vccriiig d i tmaal yal worden-gegeven
staal nofi niet vast, daarover werd
n.l. door haar nog geen beslissing
genomen. In elk geval slaat Zund-
voort weer een belangrijke avond
van deze balletschool te wachten.

Rijkspostspaarbank
Aan hel postkantoor Zandvoorl

werd gedurende de maand Mei ,54
ingelegd /'G6215.G9; terugbetaald
ƒ50474,88.

Eerlijkheid
Onze oproep, vorige week geplaatst
om de vermiste autoped terug te
bezurgen van liet knaapje, die deze
bij da grote tent van de bond zonder
naam aan de kop van de Zeestraat
had laten staan, heeft succes gehad.
Wij hadden ook niet anders ver-
wacht. De autoped is aan de jeug-
dige eigenaar terugbezorgd, die er
vanzelfsprekend weer zielsgelukkig
mee is. Wij danken namens deze de
terugbezorger van harte. Ons beroep
op de eerlijkheid van de Zand-
voortse ingezetenen heeft succes ge-
had. Voor het manneke, dat thans
zijn autoped weer terug heeft, be-
tekent dit wel een groot geluk,
want hij had alle hoop om die nog
ooit terug ie krijgen, reeds opge-
geven. Welk een voldoening geeft
het, een gelukkig mens te zien, óók
ols het een klein mensje betreft.

Uitbreiding postkantoor
Een postdirecteiLr wilde zonnen,
Kreeg uitbreiding toen van

(balconnen!
Maar vóór het loket,
Blijft het wachten geen pret,
Want de klant heeft er niets

(bij gewonnen!

Zandvoort estafette
Va?i verschillende, kanten bereikt
ons de vraag of de Zandvoort-esta-
fette voor voetballers dit jaar nog
doorgaat. Wij moeten eerlijk zeggen
wij weten het niet. De één zegt „ja."
en de ander „nee". De lieer Vis-
sers, die andere jaren zo gul was
met zijn mededelingen en ons in
April reeds artikelen verschafte,
loopt ons nu met een genadig hoofd-
knikje voorbij en zegt óók niets.
Tóch hebben wij hem heus niets ge-
daan. Wij weten, het niet, maar
vragen ons toch wel af: „Is there
someting rotten with the boys?"
Wij horen van vergaderingen en
overkoepelingscommissies, van be-
middelingspogingen en onwilligheid,
maar het rechte weet niemand, be-
halve de ingeicijden en die zwijgen
als het graf. Kan er niet eens klare
wijn worden geschonken? Wij zou-
den het zéér betreuren, als deze zo
prettige en tot een traditie gewor-
den sportgebeurtenis niet zou door
gaan dit jaar en de tijd gaat drin-
gen. Wat ons betreft, onze prijs voor
de snelste rondeloper ligt ook dit
jaar weer gereed.

Een mooie onderscheiding
Aan onze plaatsgenoot, de heer

J. A. Veenhoff. is door de Haven
van Amsterdam, de gouden vaan
'.xitget.-&ik.t. Dit is een onderschei-

dering voor de goodwill die hij voor
de Amsterdamse haven in de loop
der jaren in het buitenland heeft
gekweekt.

KERKPLEIN 8 - TELEF. 2264

Vanaf Pinksteren
iedere avond geopend,

wederom met

MAW& 2AMQ%A
en gedurende dit gehele seizoen

speelt het ensemble

TSV

X^oor: Rijwielen, Stofzuigers.
Electr. scheerapparaten. Ver-
lichlings-artikelen, Radio
enz. enz. natuurlijk naar:

Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

Een goed verzorgd uiterlijk
heeft U zeil' in de hand.'

GALA of LONDCN muakt het U
mogelijk, dat U een prachtige
teint heeft, en desgewenst in de
meest velschillende nuances. De
G A L A schoonheidsproducten
passen zich tot hel uiterste bij U
aan. GALA poeder is volledig
aangepast aan de foundations en
dragen dezelfde benaming voor
kleur-aanduiding. Bij iedere
GALA-rouge kunt U zich een
daarbij passende GALA lippen-
stilt aanschaffen. Het effect hier-
vau spreekt voor zichzelf,
ïenslotte kunt U een GALA na-
gellak. kiezen in overeenstem-
ming mot Uw lippenstift, waar-
door een volmaakt geheel verze-
kerd is.
Do beroemde schoonheidswede
van

1ÜÉ
OF LONDON

is verkrijgbaar bij Parfumerie

KERKSTRAAT 2S - TEL. 2107
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DÉ
Café-Restaurant

DE FAVAUGEPLEIN 21 - ZANDVOORT
TELEFOON (K 2507) 2163 en 2 3 5 5

eau
a f7,50

Tranche de Paté de Foie grys
a la Muison

toast et beurre

Consommé Printanier

Escaloppe de Veau Viènnoise
pms. risolées - Petits po:s-fins

Bavarois Dame Blanche

*

eftu
a f I2.5O

Cocktail de Crevettes
ou

Mayonaise de Saumon
toast et beurre

*
Oxtail clair en tasse

*
Vol au Vent de Ris de Veau

a la Toulouse
*

Poulet de grain rôti
Compót-e de Nice

*•
Glacé Nougatine Chantilly

tydicj

RAADSVERGADERING
(Vervolg van pag. 1).

zake de gemeenschappelijke behan-
deling van gemeentelijke perso-
neelsaangelegenheden.

Tot onderwijzeressen in vaste
dienst aan de Dr. Albert Plesrnan-
school werden benoemd Mej. L.
Blom als 3de en Mej. H. Hamstra
als 4de leerkracht. Met 13 stemmen
vóór en l blanco. (Ir. v. Kuijk af-
wezig). Aan de Oranjevereniging
werd ƒ 1500,— subsidie verleend,
nadat de H.H. LINDEMAN. POR-
RENGA en GOSEN een verhoogde
activiteit van de vereniging hadden
bepleit en een grotere ontplooiing
van het particulier initiatief, het-
geen de H.H. TATES en SLEGERS
niet als voorwaarde wilder, zien.
cmdat Zandvoort zich gelukkig mag
piijzen. dat er nog inwoners ge-
vonden worden, die de moed heb-
ben, geheel pro deo dit moeilijke
werk te verrichten, waarbij de heer
Siegers nog vroeg om soepele toe-
passing van gemeentelijke voor-
•Lvaurrtpn Hij (infir dp uprpniaï™£r *i
crgrni=eren evenementen.
Ten behoeve van het politiebureau

werd j 900.— beschikbaar gesteld
voor het aanbrengen van een wand
van ondoorzichtig glas, opdat de in
de agentenwacht verblijvenden niet
meer voor een ieder te kijk zullen
zitten. De VOORZITTER merkte op.
dat dit voorstel buiten hem om was
tot stand gekomen, anders zou er
stellig méér uit de bus zijn gekomen
dan deze schrale ./900,—. Spr. ver-
zekerde, op een en ander nog wel
eens te zullen terugkomen, evenals
op de bouw van een brandweer-
garage en uitbreiding van het ma-
teriaal voor de brandweer. Hr. TA-
TLS en Hr. SLAGVELD betoogden,
dat de korpschef van politie zich
met dit voorstel regelrecht tot de
directeur van publieke werken had
gewend, hetgeen h.i. foutief was,
daar de aanvrage tot het college
had moeten worden gericht. Hr.Ta-
tes noemde dit ..overbodig en voor-
barig" en Hr. Slagveld zei, dat P.W.
nu uitgaven deed, die niet verant-
wcord waren door het maken van
de tekeningen. Weth. v.d. WERFF
zette daarna uiteen, dat het hier een
oud voorstel betrof, waarop thans
werd teruggekomen, hetgeen de Hr.
TATES niet bevredigde, die iets
scheefs in dit alles bleef zien en
ei op aandrong, geen werk door
Publ. Werken te laten verrichten
zonder opdracht van B. en W.

Nu vrij baden en zwemmen langs
het gehele Zandvoortse strand is
toegestaan, werd een crediet van
./2950,— verleend, voor het treffen
van reddingsmaatregelen langs het
strand, terwijl voorts besloten werd
wegens meerder werk van de Z.R.B,
de subsidie van .;650.— op ./900,—
per jaar te brengen. Aangeschaft
zullen worden een nieuwe vlet met
onderstel op luchtbanden, te plaat-
sen bij de Rotonde, waar de Z.R.B.
een nieuwe post gaat betrekken.
Het inrichten van een kamer voor
de Z.R.B. in de Rotonde en het
plaatsen van 4 signaalkorven, op te
stellen op 4 plaatsen, langs de Bou-
levards, welke de baders attent

Zondagsdienst doktoren
Gedurende de seizoenmaanden (Juni
Juli en Augustus) is de Zondags-
dienst voor de Zandvoortse doktoren
opgeheven. De vier plaatselijke art-
sen (Dr. B. Entzinger, Dr. H.K. van
Es, Dr. J. van der Meer en Dr.
C.F.M. Robbers) zijn dan voor spoed-
gevallen doorlopend te raadplegen.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.
Zondag G Juni (Ie Pinksterdag):

Zr. Li en van Dijk,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

Maandag 7 Juni (2e Pinksterdag):
Zr. J. B. Hogenbosch,

Wilhelminaweg 19, Tel. 230C.

zullen maken op gevaarlijk baden
(rode korf) en gevaarlijk zwemmen
(zwarte korf). Tenslotte het plaatsen
vrn reddingskastjes. inhoudende
een zwemvest en lange lijn op 4
plaatsen langs het strand, terwijl de
strand-exploitant verplicht zal zijn
voor eigen rekening op zijn terrein
aanwezig te hebben een reddings-
stok en boei met lijn. alsmede een
verbandkistje. Alle raadsleden wa-
ren eenparig in hun lof over het
werk, dat de Z.R.B, geheel vrijwil-
lig verricht. De H.H. Lindeman. Ta-
tes. Weber. Gosen. Porrenga. Ko-
ning en Slagveld kregen op diverse
vragen van de voorzitter te horen,
dat deze gaarne instemde met de
hulde, gebracht aan de Z.R.B.. die
een verrassend staaltje van burger-
zin levert. Aanduidingen zullen
worden gedrukt en opgehangen op
vele plaatsen, waarop verklaard
wordt in drie talen, wat de korven
te beduiden hebben. Overwogen
wordt het aanschaffen van een bui-
tenbcordmotor voor de vlet bij de
Rotonde. Voor een permanente be-
l . l_ ( tJj_o l l̂ i-l **\_ ly^JJt OÖH. Vp tCVJVi ~\3C

wctkse dagen zal worden gezorgd.
De twee uitzichttorens 'zullen ter be-
schikking komen van de Z.R.B.. be-
houdens op dagen, dat de politie
deze nodig heeft voor regeling van
het verkeer tijdens races op het
circuit. De politie zal extra op het
strand gaan surveilleren en het
strandschap blijft actief, om zo
nodig in te grijpen, wanneer alle
Cenomen maatregelen niet afdoende
mcchten blijken te zijn.

BIJ EXAMENS
spelen zenuwen een grote rol.
Een rustig examen doet U met

Mijnhardt Zenuwtabletten

RONDVRAAG.
Hr. SLECERS zegt. dat als Hr.

Deutekom overwerkt is, dit direct
dient te worden besproken in de
commissie voor P.W. Voorzitter ant-
woordt. dat dit inderdaad zo is.
B. en W. beraden zich reeds over de
maatregelen, die dienen te worden
getroffen.

Hr. TATES vraagt, of een vopr-
stel te verwachten is voor verlaging
van vermakelijkheidsbelasting voor
bioscopen, nu dit bezoek terug loopt.
Voorzitter antwoordt, dat dit in
studie is bij B. en W.

Hr. KOL breekt een lans voor het
verwaarloosde voetpad aan de Zand-
vocrtselaan en vraagt inlichtingen
omtient de schooltandartsendienst.
Voorzitter antwoordt te zullen laten
nagaan, wat er aan het voetpad aan
de Zandvoortselaan mankeert. De
schooltandartsendienst voor Zand-
voort is in voorbereiding.

Hr. COSEN vraagt méér water
voor de jonge berkjes aan de Julia-
naweg. Voorzitter zal de zaak on-
derzoeken.

Mevr.MOL vraagt benoeming van
een commissie voor plaatsing van
bejaarden in het bejaardentehuis.
Wordt de leeftijdsgrens op 60 jaar
gesteld en krijgen óók de Zand-
voortse oudjes een plaats? Is het
zéér eens met een bericht in Zand-
voorts Nieuwsblad betreffende de
teraardebestelling van overledenen
in Zandvoort. Kan het systeem, dat
in andere plaatsen wordt toegepast,
óók in Zandvoort komen?

Voorzitter antwoordt, dat com-
missie voor beslissing over opname
van bejaarden zal worden gevormd.
60 jaar kan zeker niet oud worden
Benoemd. Het Zandvoortse systeem
van begraven is inderdaad onjuist.
Deze zaak heeft reeds de aandacht
van het college. Óók de aula, die als
een groot gemis wordt gevoeld.

Hr. BREURE vraagt, of tr al iets
bekend is over een Internationale
commissie betreffende olie-vogels.
Voorzitter antwoordt dat de U.N.O.
bezig is, deze internationale regeling
te treffen, maar de problemen zijn
7éér gecompliceerd.

Hr. WEBER vraagt, of er al ant-
woord is van G.S. betreffende Gar.ni.
Of er nu binnenkort geen openbare
toiletten kunnen worden gebouwd.
Tijdens de invasie van de bond zon-

der naam moesten hiervoor de
scholen worden opengesteld. Zegt,
dat tijdens de verkoop van stroop-
wafels voor Schouwen Duiveland.
slechts 10° 'o van de bruto ontvangst
voor dit doel werd afgedragen. De
gemeente gaf hiervoor een ventrer-
gunning. doch op dergelijke condi-
ties wil iedereen wel venten.

Voorzitter antwoordt, dat betref-
fende ..Garni" nog geen antwoord
werd ontvangen van G.S. Toiletten
moeten wachten tot tram-bus-pro-
blemen zijn opgelost. Schouwen
Duiveland ventvergunning zal on-
derzocht worden.

De voorzitter sluit hierna de ver-
gadering om half elf. K.

Nieuws van de
Oranjevereniging

Het bestuur van de Oranje-ver-
eniging kwam Donderdagavond bij-
een tot het houden van een verga-
deiing. Er zijn enkele belangrijke
besluiten genomen en de voorzitter
deed de verheugende mededeling.
CE t de gemeenteraad besloten heeft
een subsidie van ƒ1500.— te geven.
tenminste als Ged. Staten dit goed-
keuren. Aangezien dus dit geld nog
niet beschikbaar is. besloot men.
onverwijld te starten met een korte,
doch krachtige actie om leden te
werven. Huis-aan-huis zullen bin-
nenkort vlugschriften bezorgd wor-
den met een aangehechte strook
voor aanmelding als lid. Enkele da-
gen later wil rnen met een geluids-
wagen door het dorp trekken waar-
bij de stroken worden opgehaald.
Wanneer dit goede resultaten af-
werpt. (en dit moet kunnen met
onze 3000 Zandvoortse gezinnen!!)
kan op 29 Juni. als Z.K.H. Prins
Bernhard jarig is. weer eens een
gezellig ouderwets Oranjefeest ge-
geven worden met tonsteken. mast-
kiimmen rolschaatsenrace. etc.

Het ligt in de bedoeling om aan
Touring Zandvoort te verzoeken.
het circuit voor diei middag in ge-
bruik te geven. Verder is er nog
veel meer in het vat. maar hier-
over later. De organisatiemachine
van de Oranjevereniging draait
weer op volle toeren. Inwoners van
Zandvoort. helpt allen mee. wij
rekenen op U!

Voor gezonde regeimaal
MUNHARDT'S LAXEERTABLETTEN
Werken vlug. zachi en pijnloos

Voorjaars-puzzlerit
Te oorspronkelijk door de motor-

club ..Zandvoort" vastgestelde voor-
jaars-puzzlerit op Zondag 30 Mei. is
thans in overleg met het Ministerie
bepaald op 2de Pinksterdag. 7 Juni.
Deze rit is verdeeld in twee tra-
jccten met een totale lengte van 150
km. Deelname staat open voor auto's
en motoren. Gemiddelde snelheid
voor motoren t.m. 200 cc. en auto's
36 km. per uur en^ voor motoren
start vindt plaats bij het pontveer
te Buitenhuizen (Noordzijde) om 11
uur des morgens.

Geslaagd
Maandag 31 Mei slaagde te Rot-

terdam als onderwijzeres voor het
voorbereidend Onderwijs (kleuter-
school; onze piaatsgenote Mej. Riet
vr.n Deursen. Het was dubbel feest
cp de Kennemerweg, daar zij die
dag tevens haar geboortedag vierde.

Onze gelukwensen!
Onze piaatsgenote, Mejuffr. M. M.

van Petegem slaagde Donderdag j.!,
te Utrecht voor het diploma vak-
bekwaamheid kantoorboekhandel.
Cnze felicitatie!

Onze plaatsgenoot. de heer Henri
Berton slaagde voor het eind-exa-
men Kennemer Lyceum afdeling
gymnasium A. Onze felicitatie!

Aanbesteding
Maandagmiddag had ten raadhuize
alhier de aanbesteding plaats van
grond-, riolerings- er. bestratings-
wcrkzaamheden aan de Herman
Heijermansweg, wat betreft het eer-
ste gedeelte, lopende van het in
aanbouw zijnde bejaardencomplex
tot aan de Zandvoortselaan. Er
waien 17 biljetten binnengekomen.
De begroting xvas vastgesteld op
J17.400.—. Laagste inschrijf ster was
de firma A. M. Schelvis te Zand-
voort met ./15.198.—. hoogste de fa.
P. B. Huberts te De Bildt met
/26.000,—. De gunning werd aange-
houden.

Het RODE KRUIS
helpt U wel..,

;\

maar wat doet U?
60 belangrijke vredestaken...

Kent U ze...?

Denk eens aan hulp bij rampen,
bloedtransfusie,

hoornvlïesoverbrengiog*voor blinden,
moedermelk voor zwakke baby's;

b eentransplantatie,
boottochten voor invaliden,

welfare-werk in ziekenhuizen
en thuis, lectuur voor patiënten,

hulpposten langs de wegen -..
Dit zijn slechts enkele van de

meer dan 60 manieren
waarop Uw Rode Kruis helpt.

U hebt die hulp nog nooit
nodig gehad ? Wees blij!

Maar dan reden te meer
Uw Rode Kruis bij te staan;

te geven! Zoveel U missen kunt...

8AKELS
Sinds 1874

^enger

Voor Uw

8AD-

KLSVING

HOOGWATER
H.W. UW. H.1V. UW. Strand

berydbaar
2.30 11.00-17.30
3.30 12.00-18.30
4.30 13.00-19.30
5.30 14.00-20.30

Juni:
G 7.12 14.00 19.35
7 7.58 15.00 20.25

8.53 16.00 21.23
9.52 17.00 22.22

10.53 18.00 23.27
12.01 19.00 -.-

8

6.30 15.00-21.30
7.00 3.30-10.00

Jubileum Mej. H. J. Koper
Ter gelegenheid van het feit, dat

zij 25 jaar in dienst was bij de ge-
meentebedrijven. is Zaterdagmorgen
Mej. H. J. Koper op hartelijke wijze
gehuldigd. Burgemeester Mr. H. M.
van Fenema, overhandigde haar op
het bureau van het Gemeente gas-
en waterleidingbedrijf in de water-
toren met een sympathieke toe-
spraak, waarin hij de jubilaresse
als voorbeeld stelde wat betreft
accuratesse en werklust, een enve-
loppe met inhoud, waarna de ge-
negenheid van directeur en perso-
neel voor haar wel overduidelijk
bleek uit toespraken van de heren
A. A. Cense, A. Kalff, W. v.d. Ban
en L. Sonnevelt. die haar mede
namens het personeel van de ver-
schillende gemeentelijke bureaux.
waarop zij tijdens de afgelopen
periode had gewerkt, geschenken
aanboden. Tenslotte sprak de heer

j L. de Jong namens de Algem. Bond
van ambtenaren, die namens de
bond eveneens een fraai cadeau
overhandigde.

—.29 7.30 13.02 20.00 4.30-11.00
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Huidgenezing
Huidzuiverheid - H^Tdgezondheid

Zilveren jubileum F. de Jong
Dinsdagmorgen is in het kantoor

van de Directeur van het gas- en
waterleidingbedrijf in de watertoren
de heer F. de Jong. in aanwezigheid
van het zo goed als geheel voltallige
personeel op hartelijke wijze gehul-
digd ter gelegenheid van het feit,
dat hij 25 jaar in dienst der ge-
meente Zandvoort was.

Zandvoorts burgemeester opende
de rij der sprekers en memoreerde
in sympathieke bewoordingen de
grote verdiensten van deze be-
kwame ambtenaar, daarbij de na-
druk leggend op het bezonken oor-
deel, dat hem als geboren Gronin-
ger altijd zo bijzonder te pas kwam.
Spreker overhandigde de jubilaris
namens het gemeentebestuur daar-
na een enveloppe met inhoud.

De heer A.A. Cense. directeur van
het gas- en waterleidingbedrijf, her-
innerde eraan, dat de heer de Jong.
toen hij in dienst trad. een bekwaam
fitter was. later een zéér bekwaam
fitter-machinist werd en na te zijn
geëvacueerd naar Groningen, omdat
hij geen water wilde leveren voor
de ..vesting Zandvoort" in 1945
terugkeerde als een uitnemend
technisch opzichter en rechterhand
van de directeur. Prachtig werk
werd door hem verricht in verband
met de wederopbouw, o.a. wat be-
treft de bouw van de nieuwe water-
toren, de aanleg van het nieuwe
buizennet en de nieuwe zuiverings-
installatie in Bentveld. Namens het
personeel bood de heer Cense de
heer de Jong een fraai armband-
horloge aan.

De hoofd-boekhouder, de heer
A. A. Kalff. roemde energie en

van de jutil;
no^ jaren met hem te mogen samen-
\verken.

E e heer L.H. Cohen sprak namens
de afd. Zandvoort van de Algemene
bond van ambtenaren en bood de
jubilaris een vulpenho-ider en diens
echtgenote bloemen aan.

Namens de Zandvoortse bestuur-
dersbond voerde de h?er A. Mole-
naar het woord, merrorerend. dat
de heer de Jong vele jaren had ge-
werkt voor de Z. B. E., de laatste
jaren in de belangrijke functie van
2de voorzitter. Hij sclonk de heer
en mevrouw de Jong ten prachtige
plant.

De heer P. Brüne slot de rij der
feliciterenden door te, spreken na-
mens de plaatselijke Uce van over-
heidspersoneel. waarvan de jubilaris
voorzitter is en als zotanig voor-
treffelijk werk verricht.

De heer de Jong bracit tenslotte
dank voor de hem gebrahte huldi-
ging en sprak daarbij di hoop uit,
dat het hem gegeven zu mogen
zijn, óók zijn veertigjarii jubileum
in dienst der gemeente iandvoort
te mogen vieren. Ons 'Krsoonlijk
heeft dit woord van de jubilaris
bijzonder getroffen. Daal was, om
het zo eens uit te drukke — „geen
woord Frans bij" — en et waren
woorden die gingen „van hart tot
hart".

Van harte feliciteren ot- wij de
heer de Jong met dit zilve3n jubi-
leum. Moge het hem geg«en zijn.
nog vele jaren in de jmeente
Zandvoort zijn belangrijke functie
te vervullen.

Badgasten en inwoners
De ruimste keuze in Foto- en Filmapparaten.
Prisma kijkers enz. vindt U in een speciaalzaak!
KLEURENFOTO en SMALFILMS voorradig!

Alleenverkoop van Polygoon kleurendia's
en strips. Binnenkort ontvangen wij de Phijs
Taperecorder. ONTWIKKELEN, AFDRUKK^
en VERGRCTEN, speciaal in kleinbeeld. '(

Foto-Kino HAMBURG

Slagerij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

EXTRA RECLAME :
Prima doorr. OSSELAPPEN 500 gr. ƒ1.75

MAGERE OSSELAPPEN . . . . 500 gr. f 2—
RIELAPPEN 500 gr. /"2.10
ROSEIEF 500 gr. «.30
LENDE (Entrecôtt) 500 gr. /'2.35
BIEFSTUK 500 gr. /2.80
Doorr. VARKENSLAPPEN 500 gr. ƒ1.35
KALFS- en LAMSVLEES tegen zéér scherp

concurrerende prijzen.
Weekend-reclame :
200 gram PORK ƒ0.48

Garage Jac. Versteege]
PAKVELDSTRAAT 21 - TEL. 2323

BROMFIETSEN
Diverse merken uit voorraad leverbaar.\

Rijwielen - Onderdelen - Banden.

Gasolie voor Diesels
BENZINE. OLIE enz.Grote GARAGE-RUIMTfj

De enigst erkende bromfietshandel
in Zandvoort.

Heden ontslip na een
kortstondig lijdm, nog on-
verwacht, tot onze diepe
droefheid, onze lieve Moeder.
Behuwd- en Giootmoeder

Anna Maria Lotten
Weduwj van

Jan Hendrik Jacob Mattern,
in de leeftijd van 55 jaar.

H. F. M. Mattern
C. H., Mattern-

i-an Randeraat
Annejiarie
Atie Mattern.

Zandvoort. : Juni 1954.
Dr. C. A. Gêrkestraat 15 hs.
De teraardebestelüng heeft
hedenmiddag plaa:s gehad op
de begraafplaats ..Zorgvlied"
a.d. Amstelcijk te Amsterdam.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg. hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
(10-10.15: zang).

17 uur: Ds. A de Ruiter.
HERVORMDE KERK

Zondag a.s. (Ie Pinksterdag).
Inzameling offergaven voor de Uit-
wendige Zending.

9 uur: gezamenlijke dienst met
jeugdkapels uit Haarlem en omge-
ving. Spreker: de 'neer J. Jongkind.

10.30 uur: Ds. C. de Ru.
Medewerking Kerkkoor en soliste.

7 uur: Ds. R. H. Oldeman.
Pinksterwijdingsdienst voor de jeugd
Medewerking Kerkkoor.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v .m. 10.30 uur:

Prof. Dr. M. A. Beek. van A'dam.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdagavond 8 uur samenkomst
in de nieuwe Consistorie. Spr. Joh.
H. v. Oostveen, evangelist te Voor-
burg.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zondagen 6.30. 7.30 en. 9 uur Hoog-
mis. 11 uur H.Mïs voor de badgasten,
's Avonds 7 uur Lof. In de week
's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Zaterdags van 5-8 uur gelegen-
heid om te biechten.

Verenigings-successen
De accordeonvereniging ..Zand-

voort" heeft tijdens het op Hemel-
vaartsdag gehouden concours in Rijs
(Friesland) in de derde afdeling de
eerste prijs met lof gehaald en kreeg
379 punten, op één na het hoogste
aantal van het gehele concours.
Het was cns, reeds vóór ons de uit-
slag bekend was. een raadsel, hoe
de heer Davids met zijn ensemble
slechts voor de derde afdeling durf-
de in te schrijven. O.i. rechtvaar-
digde het kunnen van zijn groep
een uitkomen in de eerste afdeling.
Het hoogste aantal punten van het
gehele concours w-as notabene 385

&-*~ -3— ?»*»-;• wao veroaascl. QaT
in een ensemble met dergelijke

capaciteiten slechts in de derde
klasse zag uitkomen. Met een beetje
studie in de komende tijd zal men
er o.i. in kunnen slagen het volgend
jaar in de ere-afdeling in te schrij-
ven met evenveel succes, als nu in
de derde afdeling behaald. Dit moet
abscluut mogelijk zijn. Een woord
van hulde intussen voor het be-
behaalde prachtige resultaat.

Dit geldt zeker ook voor de mond-
accordeonver. ..Excelsior" o.l.v. dir.
A. Paap, die uitkwam in de supe-
rieure afdeling op het concours in
Leeuwarden. Ook hier was het
succes niet mis! Men behaalde een
eerste prijs met 331.5 punten en een
directeursprijs met 25,5 punten. We
hadden van hen ook niet anders
verwacht!

Tenslotte nam de speeltuinver-
eniging ..Kindervreugd" onder lei-
ding van de heer J. B. Bos, deel
aan een wandelmars over 15 km.,
georganiseerd door de Haarlemse
speeltuinvereniging. Ook hier werd
een eerste prijs veroverd, n.l. een
medaille voor de vereniging en voor
elk der deelnemers afzonderlijk.

Karel Troost hersteld
Wij ontvingen uit sanatorium ..Bre-

derodeduin" het volgend schrijven
van Karel Troost: ..Met grote
blijdschap kan ik mededelen, dat ik
a.s. Vrijdag 4 Juni, na een verblijf
van 17 maanden in het sanatorium
weer voor 100°,'» genezen thuis kom.
Ik kan niet nalaten hartelijk dank
te zeggen voor de geregelde toezen-
ding van Zandvoorts Nieuwsblad,
dat mij geregeld van de Zandvoortse
gebeurtenissen op de hoogte hield".

Wij zijn al even blij als onze Karel
die in het Zandvoortse verenigings-
Jeven zulk een bekende figuur was
en die wij node misten. Vandaag
kwam hij thuis na een tijd van véél
beproeving en véél leed. dat hij
moedig gedragen heeft, totdat ein-
dehjk voor hem weer een vreugde-
vollere tijd aanbrak. Wij feliciteren
hem van harte met zijn herstel en
ook zijn vrouw, die in alle tegen-
slag en ellende zich al even dapper
gedragen heeft als hijzelf en aan
wie hij zo ontzaggelijk veel steun
heeft gehad. Moge hij weer spoedig
ten volle aan het leven van alle
dag gewend zijn. Ook dat is een
loer. na er zolang buiten te hebben
gestaan. Het allerbeste Karel en
good luck voor de toekomst.

Postduivensport
De postduivenvereniging „Pleines"
nam Zondag j.l. deel aan de wed-
vlucht van Corbeil (Fr.) af. over
een afstand van 443 km. De eerste
vogel werd getoond om 13 u. 33 min

De uitslagen waren als volgt:
C. Koper l 9; H. Lansdorp 2 6 24;
P Koper 3; G. Driehuizen 4 20:
H. Bartens 5; J. Koning 7; K. Drie-
huizen 8 21; Ch. Allebes 10 23;
f- Paap 11 14 17 25; J.N. Huijer
12 13; p. Peters 15; W.G. Koning 16;
A. Molenaar 18; B. Lukkassen. 19 22;
C. Visser 26 27; V.C. de Muinck 28;
A. Dorsman 29 en C. K. Draijer 30.
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BELLEN!!
SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden,
billijke prijzen.

Deze week RECLAME

250 gram Allerhande
voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.

TELEF. 2153

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT
Herenstraat 4 - Telef. 2137

Voor Zandvoort, Bentveld,
Aerdenhout.

Ook uw adres
Eerste Zand v. Aardappelhandal
A C3OI Prinsesseweg 15

Telef. 2O66

Garage Smit
Parallelweg 32-34 - Tel. 2391

Luxe verhuur
zonder
chauffeur
Modern
doorsmeer-
station

producten.

Spoedveiling
van twee ged. inboedels (een af-
komstig van sterfgeval en één uit
meubelopbergplaats), welke gehou-
den zal worden op

Donderdag IO Juni
des 's avonds 7 uur; in ONS HUIS
Dorpsplein w.o. 3 uitgebreide slaap-
kamer am. met bedstellen. opklap-
bedden. clubfauteuils, kleine meu-
belen. 6-vIams gasfornuis met oven
(geschikt voor pensionj. serre- en
tuinmeubelen, eetservies. schilde-
rijen, gordijnen. halbank; luxe
kleine goederen, zoals het in kisten
verpakt is.
Vóór de veiling 's middags te be-
zichtigen, daarna om 7 uur 's avonds
begint de veiling. LET U WEL OP
HET AANVANGSUUR VAN DE
VEILING.

Veilingmeester

P.Waterdrinker
TELEF. 2164

G. J.TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SWSEDESTRAAT 19
Wij geven Hoboca-krn.bonnen

Administr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
'Zandvoortselaan 11 J - Zandvoorl

Tslef. 2236

Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9

TELEFOON 215O

JANSEN EN PIETERSE
J. Moet je horen Pieterse. Mr.

Jonker heeft 't Zandvoorts Nieuws-
blad gelezen.

P. Dan moet je me eerst eens
vertellen wie Mr. Jonker is.

J. Dat zal ik je nou es effe haar-
fijn uitleggen. 50 jaar geleden was
Hamers z'n vader, je weet wel die
slijter uit de Kostverlorenstraat no.
34 medeoprichter van een vereni-
ging van vergunninghouders en
slijters in gedistilleerd in Arnster-
dam en dat werd toen betiteld als
een troep slijters. Hamers z'n vader
trok zich daar niets van aan, dat
men van een „troep" sprak, want
hij vocht als een echte slijter rnet
echte vergunningen tegen de krui-
deniers-, melk- en groentewinkels,
om daardoor de wijn en het bier
óók onder de drankwet te krijgen.

P. Ja, en wat is er %~an terecht ge-
komen na 50 jaar? Men heeft van
die vereniging een vakgroep ge-
maakt met als secretaris Mr. Jon-
ker en nu gaat men er een bedrijf-
schap van maken, maar Hamers
zegt: -het moet bedrijfs-..schat" zijn.
want dat ..schap'' kost ..schatten".

J. Ja. en bovendien begrijpt men
nu in de gedistilleerd-handel, dat
men als slaaf achter de toonbank
staat. Het koopmanschap gaat er
geheel door ten onder. DIT mag niet
en DAT mag niet. Zóveel kost het
inkoop dus zóveel verkoop en Ha-
mers moet daar straks zijn klein-
kinderen nog examen in laten doen
óók!

P. Ja Jansen, wat kan de tijd ver-
anderen. Het ware te wensen, dat
er nog mensen waren gebleven als
die vader van Hamers. Die zij altijd:
..Alcohol is alcohol. 1°'« of 96°,'o. het
is en blijft alcohol en het Is grote
flauwe kul om te zeggen: tot 14.9c"o
is het ..zwak-alcohol". Dan zou je
dus moeten zeggen: 15°'o is pas al-
cohol en dat is natuurlijk klinkklare
onzin.

J. Juist, en nu weet je. dat Ha-
mers bij de Hoboca is aangesloren.
Hij heeft er vorige week mee gead-
verteerd. dat hij de enige slijter in
Zandvoort is en blijft, die reisbon-
nen verstrekt. Laat hij nu vergeten
hebben te vermelden, dat deze bon-
nen niet verstrekt mochten worden
op gedistilleerd en prompt werd het
Zandvoorts Nieuwsblad opgestuurd
naar Den Haag. naar Mr. Jonker.

P. Wie zou nu zo flauw geweest
kunnen zijn?

J. Dat is voor jou een vraag, maar
voor mij een weet ! Natuurlijk
iemand, die de zon niet in het water
kon zien schijnen. Maar Hamers is
een ouwe rot in het vak. die weet
heus wel. hoever hij gaan kan.

P. Zo is het Jansen en als Mr.
Jonker nu weer eens een brief aan
Hamers wil schrijven, dan kan hij
hem beter eens persoonlijk opzoe-
ken, want dan zou Hamers hem nog
wel héél wat anders kunnen ver-
tellen, al weet ik zeker: ..Hamers
heeft een verschrikkelijke hekel
aan klikken!" (Adv.)

BURGERLIJKE STAND
28 Mei-3 Juni 1954.

Geboren: Margaretha Esther Wil-
helmina. dochter van C. J. Wolthuis
en C. Limaheluw; Anna Maria.
cochter van J. G. Giesberts en M.J.
Bakkenhoven: Tineke. dochter van
C. Schuiten en M. Drommel: Olga
Mary. dochter van H. Meijer en A.
Botterman.

Ondertrouwd: P. Wols van der
Wel en D. E. Rotteveel; N. de Boer
en C. P. Kemp: J. F. Steenman en
A. A. Mulder; B. A. A. Muller en A.
M van Gerven.

Getrouwd: H. J. van Soest en J.
de Muinck; M. H. G. Kisters en A.
H. Dijks; G. J. A. Kuiper en J.
Zwemmer.

Overleden: J. van der Werff, oud
79 jaar. wedn. van L. Boterbloem ;
A. M. Loiten. oud 55 jaar. wed. v.
J. H. J. Mattern; J. C. Kobs. oud 52
jaar. echtg.e. van J. Visser.

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.
Telef. K 25O7-2033

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels. - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

LEugèneDames-
kapsalon
Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dans
is weer terug uit Parijs
met de allernieuwste
Permanent exactement.
Zonder machine en zon-
der electra, ook model-
len 1954 en fantastische
kleurspoelingen, alle
kleuren ook voor wit en
grijs haar. Olie Perma.-
nent, compleet ƒ6,—.

Bedenkt het óuk tijdens de komende PINKSTERDAGEN: Na
een genotvolle strand-en duin wandeling is het heerlijk rusten in

PAVILJOEN-CAFË-RESTAURANT

HET KARREWIEL
of PAVILJOEN „PARNASSIA"
bij de uitgang aan zee in Nat. park .,de Kennemer duinen".

Schitterend gelegen aan Hollands Noordzeekust met riant uitzicht
op strand, zee en duinen. PRIMA KEUKEN. - GOEDE KOFFIE.

Eigen parkeerterreinen en rijwielstttllingen.
Wandelkaarten verkrijgbaar voor Nat.park „de Kennemer du inen"

| Let op hel adres; Kop Zeeweg, einde Nrd. Boulevard |

Elke avond 8 uur:
AAN VLEUGEL EN CLAVIOLINE

de internationale pianist
met nationale
en internationale chansons

Dames Lïngerie's

bij

Charm. ds. onderjurken
rakantgarn. en bustevorm
Charm. ds. Onderjurken
m-kant en satijn strikjes..
Charm. Onderjurken
m strook en fijne kantgarn.
Nylon Onderjurkjes
m onder en bo%-en kant ..

8.75 - 9.95

4.20

4.75

4.95

Leuke fant. Hemdjes ....
bijpassende Directoirs
m kantje
Nylon Slips m kantje ....
Nylon Broekjes
m plisé garn
Charm. Nachthemden
m fraaie kanigarn.. kort
mouwtje
Modern Batist nachthemd
m stip

1.75
1.65
3.95

4.95

11.75

15.75

LEUKE SORTERING SHAWLS
en

ZOMER HANDSCHOENEN
Leuke sortering

BATIST ONDERJURKEN en
JUPONS m mooie broderie.

Zomer Peignoirs cloqué 1O _--
kreuken niet 23.45 l «S. / »

Zeer mooie zijden Peig- »»« -ys
noirs. fijne dessins •al. f 9

Nylon kousen met en zon- « Q-
der naad. voll. gem £.9O
Zeer fijne kous 30 den 3.45
Fijne kristal Nylons 3.75
Wandel Nylons
links geweven, extra soepel
elast. boord 3.95

Moderne Ds. Pyama's
Lastex i d taille
Dames Pyama's. modern
staand boordje,
mode kleuren

9.45

Keurige Ds. Nachthemden
m mooie garnering
in maat 50

9.95

9.45
10.45

J.Th.
Haarlem Zandvoort

Gr. Krocht
Tel. 2666

Heemstede

en binnenkort ook in IJAIUIDEN

is goedkoper dan U denkt!

Bel
2560

of

2214 -̂
P.KerkmaiVs
Autobedrijven - Haltestr. 63

Tennisnieuws
De competitie 1954 is Zondag j.l.

geëindigd. T.C.Z. l behaalde dit jaar
de tweede plaats, met slechts l punt
achteistand op Shell 3, dat kampi-
oen werd en tóch Zondag met
6-2 van de Zandvoorters verloor.

Het tweede team besloot de com-
pelitie met een stevige 7-1 overwin-
ning op Mozaiek 4 en behield zo-
doende de 3de plaats. Het derde
team moest weer met een neder-
laag genoegen nemen en eindigde
daardoor op de laatste plaats van
zijn afdeling.

Met het aflopen van de compe-
litie breekt de tijd van de tour-
nooien weer aan en de T.C.Z. houdt
met de Pinksterdagen onderlinge
wedstrijden, alleen in dubbelspel en
met wisselende partners.

Spreekuur burgemeester
De burgemeester van onze ge-

meentc zal op Woensdag. 9 Juni a.s.
peen spreekuur houden.

STEMMING SFEER

ELKE AYOXD, S UUR
het vermaarde orkest

POLJONI
mei medewerking van de zangeres

MIRANDA
In onze deze week geopende

de zingende en serverende KELLERMEISTER

FRITZ SOMERER
Na zijn succesvol optreden in Oostenrijk. Saar-
brücken en Düsseldorf. thans voor het eerst, in

ons land. in ZANDVOORT:

GEZELLIGHEID JOLIJT

MEL1CN DAMES PANTALONS v.a. .Mô.95
Damesjumpers v.a. ƒ4.90; Velour Sweaters v.a.
ƒ8.50; Dames Fieldjacks v.a. .; 17.50; Dames-
ïhorts. div. kleinen v.a. ./ 6.25; Damessokken:
Libelle Nylons v.a. ./2.D5: Badpakken, badtassen:
nesschoenen. Profiteert ra» do e.rirn aanbieding
linnen s a i ï d a l e l s maal 30-37. roor slechts /3.2.T.

Sporthuis

95
Haltestraat 35

9 9

Teief. 2131

ZANDVOORT

ANNEX CABARET „EXTASE"

*Dagelijks

^om
en zijn ensemble.

*
In ons internationaal cabaret-programma:

3RENDA
Dans en zang uit ..Old England".

*
DEN ANP SAXSEN

Kwiek en clownesk.

*
LUCIA Y PSDRO FLOR/T

De klassieke Spaanse dans in wervelende pracht.

*Zondagmiddag Thé Dansant.

Twaalf geslaagde foto's
maakt U met deze

AGFA CAMERA
een merk met
wereldreputatie

AGFA
ISOLETTE

* Vario-sluiter. - Ingebouwd flitscontact.
Objectief l : 4.5. geschikt voor kleurenopname.
Rompontspanner. - Heldere zoeker.
VRAAGT OA"Z£ UITGEBREIDE PROSPECTUS
en doe mee aan de grore AGFA-PRIJSVRAAG.

80 jaar ei-varing op Film- en Fotogebied.

FOTO BAKELS Cl N E

KERKSTRAAT 29-31 TELEFOON 2513

Bij SLAGER BURGER
KWALITEIT DE HOOFDZAAK!
Onze lage prijzen een prettige bijzaak!

Speciaal aanbevolen voor de Pinksierdageti:
Ontbijtspek 57 et. 150 gr. RECLAME:
Rookvlees 69 et. 100 gr.
Bacon .. 65 et. 100 gr.
Procureur 60 et. 100 gr.
Salami .. 89 et. 100 gr.
Cervelaat. grof

49 et. 100 gr.
Cervelaat. fim

60 et. 100 gr.
Boereworst 53 et.100 gr.
Rauwe Ham

85 et. 100 gr.
Speciaal voor de

Saks 200 gr, 59 et.
Gek.Worst 200 gr. 59 et.
Gebr. Gehakt

200 gr. 59 et.
Perk 200 gr. 49 et.
Kinnebak Ham

150 gr. 39 et.
Reclame Lamsvlees:
Carbonade f l . S S S O O g r .
Lappen v.a.fl.-iS 500 gr.
Bout .... fl.SSSOOgr.

Feestdagen:
R'OLLADE. hal) om half fl.GS SOOgr.

WEEKEND-RECLAAIE: > ~7 Q «f
100 2r. Kam en 100 gr. Gek Worst \ f 57 V*!
Gebrs. BüRGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994 - 2643

Het bl i jkt steeds weer. jaar in jaar uit:
Voor al Uw badgoederen

STEEDS IETS APARTS!
Zie eialage's Grote Krocht .
Tcuring. Randhiiisplein en Hutcl Bouices,

Jongen gevraagd
om opgeleid te worden in het loodgietersbedrijf.
SPOLDERS. Koninginneweg 43.

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

r\Y
DEVELOPP1NO \V*

PR1NT1NQ

f Foto- en Fiimstud
WS FOTO
„\ » HALTESTRAAT 69 - ZA

2 min. van het station
2 min. from the station

io Joh. v.d. Meer CA ».M
•LION,, ^*\Mf>
NDVOORT - TEL. 2T7S *•

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnliot"

DEVELOPPEMENT
» T1RAGE

^r\ £ ENTWICKLEN
KOPIEREN



Gedenkt de Emmabloemcollecte op Tweede Pinksterdagü
Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

K Ai M P E E R T E N T E N
TE HUUR. Bespreekt U nu
Telef. 2271. Marisstraat 33.

LOOPJONGEN gevraagd.
Bakkerij Keur. Diaconie-
huisstraat 36.

NET MEISJE GEVRAAGD
voor de ochtenduren.
P. Kerkman. Haltestr. 63.

Gevraagd: LEERLING of
aankomend B A K K E R .
Bakkerij Fa. v. Staveren,
Zeestraat 48.

VERLOREN: Donkergrijze
DEUKHOED, merk West-
End. Bericht ingewacht bij
Wassenaar, beddenspecia-
list. Jansweg 17, Haarlem.
Tel. 14329.

Mangelster en
Vouwster gevraagd

WASSERIJ HOLLANDIA,
Pakveldstraat.

Last van Uw voeten?
Mevr.W.Huijboom

helpt U!
Med. Gedipl.
Pedicure-Manicure.

Bezoekt U ook aan huis.
Jan Steenstraat 9a

Repareert
thans zelf Uw schoenen!

RUBBER HAKKEN
v.a. ƒ0.25 p.p.

RUBBER ZOLEN" v. werk-
schoenen v.a. ./0.90 p.p.

Wood Milne platen rubber
Tacks in alle maten.
REPARATIES AAN

KOFFERS EN TASSEN.
SLOTEN.HANDVATEN etc.

Jac. Kuipers
Schelpenplein l - Tel. 2384.

Bij de boodschappen waaronder
een {les limonadesiroop

GOEDKOPER ÉN BETER: dat is het geheim van Albert Heijn
Profiteert van onre extra voordelige
Pi nitster'aanbiedingen
i,\-

79
89

?Ananas Kei* . .*.u*
^Ananas DeiMonte p»n
\ Vruchtenwijn vinoüa f«„,„m^, 10°jjg
| AdVOCaat Roodmerk P fi«, „n 275,oor 25 O M
Zalm, Fancy Pink po J^ tw «n 9S v«r 89^0
Zalm, Fancy Pink p» v,« n» "5 «w 169 ||

'Pilchards . P„ w,k,.,«,«. 87 M

Zaanse koeken .
Raspa, i„n ,:M„I,< . .
Z. Molen Biscuits .
Formosa Biscuits
Grote Pinda's . .

Echte Gelderse Ham mo ,„w
Fijne Snljworst m,„„
Ontbijtworst i. . • * . - . . . 200 „™
Leverpastei , . . . . p» M
Edammer Kaas 6oo0,a„
Kersen op sap p» n,v
Sinaasappelsap DeiMonte p« tu
Tuinbouw Doperwten v, bu
Californische Perziken

Zware Repen p» *v 22
Pepermunt . . .'*."^ .jroi«,»i 15
Rollen Drups. .^?f . 3 ,1,1, 25
Zomer Toffee's . . . icOir.» 19
Ananas Blokjes . . 200 ,„, 29
Verpakte Zomerdrups ioo,„» 25
Vruchtenkoekjes. . . 100 ,„m 25

Ka

250 g

100 ,

250 ,

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Veiling
te Zandvoort

In de zaal van „ONS
HUIS" aan het
Dorpsplein 5 te Zand-
voort. zullen dooi
de beëdigde make-
laar A.H. Zellenrath
op Zaterdag 5 Juni
a.s. des n.m. 2 uur
ten overstaan van
deurwaarder Tab-
bers, publiek wor-
den verkocht:
1 e klas goed onderhouden meubilair
hierbij zijn enige prachtige salons, damesbureau,
worteln. en eiken commodes, hallmeubelen,
fauteuils en bijzettafels.

ENORME PARTIJ TAPIJTEN
w.o. Perzische, Smyrna en andere grotere en
kleinere karpetten, hall- en serrematen, bij-
kleedjes, lopers en kussens, slaapk. kleedjes,
tafel-, divan-, schoorsteen- en dressoirkleden,
wanddoeken en gobelins. Wollen- en gestikte
dekens, matrassen, schilderijen, kristal en glas-
werk. Porcelein en aardewerk, linnengoed, enige
fonkelnieuwe Portable- en bureauschrijfmachi-
nes, een 3-wielige tandem met hulpmotor en
wat verder ter tafel zal worden gebracht.
KIJKDAGEN: Vrijdag 4 Juni van 2-6 uur en

Zaterdag 5 Juni van 10-12 uur.

,,Door 'n rijk voorziene automaat",
;egt Drommel in de Haltestraat,
„Kan ik U óók des nachts bedienen,
Maar kom niet ivisselen na tienen!"

S'igarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TEI.EF. 2151.

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw
„Zomerflust"
Kosterstraat 5

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

PINKSTERPROQRAMMA
Vanaf Vrijdag 4 t.fli.
Maandag 7 Juni (2e Pinksterdag) 8 uur

STEWARX GRANGER - ELEANOR
PARKER - JANETH LEIGH - MEL
FERRER - NINA FOCH

SCARASV3OUCHE
De listen en lagen van verleidelijke vrou-
wen! Gewaagde avonturen van machtige
mannen! Opgenomen in prachtige Techni-
color. Toegang 14 jaar.

Vanaf Dinsdag 8 t.m. Donderdag 10 Juni - 8 uur
JAMES MASON - GREER GARSON
DEBCRAH KERR - MARLON BRANDO
en LOUIS CALHERN

Een machtig filmwei k over dictatuur en
geweld, gespeeld door de grootste acteurs
van Hollywood. Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 6 Juni en Maandagmiddag 7 Juni
(Beide Pinksterdagen) 2.30 uur

THE MARX BROTHERS

Niemand de deur uit
Dui?end dwaasheden in anderhalf uur.

Toegang alle leeftijden.

ERETRIBUNE OF LOGE
In Uw eigen gemakke-
lijkc stoel kunt U ge-
nitten van de Inter-
nationale uitzendingen
per Philips TELEVISIE
v.a. ƒ495,— of ƒ7.- p.w.
Het nieuwste model
./ 895,- of ./' 12,- p.w.
Wil ruilen Uw oude
ladiotoestel in. Cok bij
aanschaffing van Uw
Tclcvisieapparaat, - Wij

demonstreicn gaarne op Uw verzoek aan huis.
PHILIPS BANDRECORDER ./740,- of ƒ10,- p.w.

U kunl Uw oigen programma samenstellen.
In Uw gemakkelijke stoel thuis Uw brieven
dicteren voor kantoor.

TRIOMPH DER TECHNIEK!
PHILIPS RADIO. De moest moderne apparaten,
voorzien van ingebouwde antenne, drukknop-
systeem etc. Vanaf ƒ98,— tot ƒ2190,—.
PHILIPS AUTO-RADIO. Het nieuwste type
,/lüO.— of ,/9,GO p.m. Voor iedere auto-bezitter
een radiotoestel!
PHILIPS PICK-UP in koffer, J99,- o£ ./l,- p.w.

IN EEN WIP SCHOON SCHIP!
S T O F Z U I G E R S . Diverse merken op slee.
Vanaf 12,- p.w. Desnoods zonder vooruitbetaling
WASMACHINES. A.E.G., Bico, Clean e.d.
KOELKASTEN, NEDALO. PHILIPS, A.E.G. G.d.
Wij leveren alle electr. apixtraten, o.fi. Sornitl-
een, butlers, droogmacMnes etc. Wij repareren
alle merken radiotoestellen en huish. apparaten.
Komt U eens kijken en luistavcn? Wij regelen
op picllife'c wijze do betaling met U. Wij ver-
lenen op alle apparaten v.a. ƒ100.- crediet service

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PEPJAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Jongens en Meisjes,
Jullie weten natuurlijk allemaal, dat, als je voor moeder boodschappen doet,
je vooral niet mag vergeten, om de H O B O C A reisbortnen te vragen-
Dit is nu eens iets, wat je zelf bereiken kunt: Je eigen vacantiereis
bijeen sparen! Je kunt dan zomaar gratis met de trein mee!

Ouders,
stelt Uw kinderen in de gelegenheid zelf een reis bijeen te sparen. Zij
zullen trots zijn op hun eigen bijeen gespaarde Reis-cheque. Paedago-
gisch is het ook van hoge waarde, omdat dit de spaarzaamheid aankweekt,
met als einddoel de begeerde Reis-cheque.

Onderwijzers,
Heeft U al eens nagedacht over de mogelijkheid, een school pot te kweken
voor een gratis schoolreisje? Vele winkeliers in Zandvoort verstrekken
de gratis HOBOCA-kilometerbewijzen en daardoor kunnen Uw kinderen
zelf iets bijeen brengen, hetgeen U zeer veel zorgen bespaart. In vele steden
werkt dit reeds uitstekend en komen er stromen kilometer-bonnen binnen.

HOBOCA-KILOMETERBEWIJZEN
te vragen, giatis verstrekt door de

BANKETBAKKERIJEN:
Seijsener (Fa. J. Schipper,) Haltestraat 23.
J. G. van Veen, Helmersstraat 2.
BAZARS:
C. Schaap ('t Wonder van Zandvoort),

Swaluëstraat 9.
Jupiter (C. J. Bruynzeel), Haltestraat 6,
speelgoederen, souvenir-, strand- en

huish. artikelen.
C. Kramer - Stationsplein 7.

(Strandartikelen).

BEDDEN EN DEKENS:
W. H. Kemper, Haltestraat 21.

BOEKHANDELAREN:
Esvé (Wed. Verloop), Grote Krocht 17.
F. van Herwijnen, Haltestraat 12.
W. J. Lorenz, Haltestraat 15.
V. J. van Petegem, Kerkstraat 28.
CHOCOLATERIEEN:
M. C. van Nol, Kerkstraat 34.
Chocolaterie B. Renes, Stationsplein 5

b.d. Zeestraat.
DROGISTERIJEN:
C. Luttik, Zeestraat 34.
FOTOGRAFEN:
J. v.d. Meer (Foto Lion), Haltestraat 69.
GROENTEN EN FRUIT:
A. van Deursen, Kerkplein 2.
P. N. ter Wolbeek, Bilderdijkstraat 30.

KOUSEN-REPARATIE:
Kousen reparatie-inrichting
Mej. B. Remerink, Poststraat 12.

worden, zonder dat U erom behoeft
hieronder volgende winkeliers:

KLEDINGBEDRIJVEN:
Kledingbedrijf „Succes", Kerkstraat.

LEDERWARENFABRIKANT:
Kuiper's Lederhandel, Schelpenplein.

LOMPEN EN" OUDE METALEN:
A. Akersloot, Schelpenplein 7.

MANUFACTUREN - TEXTIEL:
De Wolbaai, Hallestraat 12a.
MELKINRICHTING:
Fa. P. Castien, Helmersstraat 11.
OPTICIENS:
K. Looman, Haltestraat 38.

RIJWIELHANDELAREN:
G. J. ter Wolbeek, Smedestraat 19.
(Uitsluitend voor rijwiel-onderdelen).

ROKERSWAREN-TABAKSARTIKELEN:
Fa. Schutte-Kuipers, Koningstraat 38.

SCHOONMAAKARTIKELEN e.d.:
Schildersbedrijf Vervo, Jan Snijerplein 7.

SLIJTERIJEN:
Fa. Hamers, Kostverlorenstraat 34.
(Niet op gedistilleerd.)

SPORTARTIKELEN:
' E. Loos (Sporth. „Zandvoort"), Haltestr.35.

VISHANDELAREN:
Vis- en Conservenhandel
Kerkman & Loos, Haltestraat 16.

H O B O C A , Rotterdam, Gr. Florisstraat 97, Telefoon 33391
Telefonische inlichtingen in Zandvoort No. 2686 en 2174

Italiaanse Sandalen 1O.90
Bungalow Flats 23.9O

Geheel
leder

Geheel
nieuw!

BROSSOIS SCHOENHANDEL GROTE KROCHT
Annex Reparatie-inrichting.

AUTORIJLESSEN? £Natuurlijk naar A U T O R IJ S C H O O L

Nwe lesauto
Zuidlaan 26 - Aerdenhout - Tel. K 2500-27491

T r Oedlpl. Instr.J r.

DRUKKERIJ VAN PETEGEM 4 ZN.
KERKSTRAAT 23 - TELEF. S793
VERZORGT AL UW DRUKWERK

Geslaagde PINKSTERDAGEN
vragen een bezoek aan de

Uitzichttoren
Café-Restauranl

Prima consumpties. Lift aanwezig.
Een uitzicht om nooit te vergeten!

Bezoekt de komende Pinksterdagen:

Paviljoen „DE VIJVERHUT"
Ook bij minder gunstig weer een ideaal zitje.

Een voorjaars-idylle van wondere, pracht.
VONDELLAAN - (Eig. H. Paap) - TEL. 2533
Prima consumptie - Billijke prijzen.

Gezien de steeds stijgende kolenprijzen is de

Brandstoffenhandel
genoodzaakt met ingang van heden

21 CO H tel H t te verkopen.
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«Dennendal»
Dezer dagen mochten wij consta-

teren, dat het Zandvoortse caravan-
camp aan de Van Lennepweg een
naam heeft gekregen. En wat voor
een naam! Caravancamp „Het Den-
nendal" en wij kunnen ons moeilijk
een passender naam. indenken.
Heerlijk ingesloten tussen de altijd
groene dennen, gevrijwaard voor
de zeewinden ligt daar ons caravan
camp beneden in de luwte, wat zou
dus beter zijn dan deze naam?
Intussen meet je maar cp het idee
komen. Wij feliciteren de heer en
mevrouw Van Breemen van harte
met deze welgekozen benaming
voor een bedrijf, dat zich steeds
meer ontwikkelt en steeds méér in
de belangstelling komt te staan.

Pinksterspel
Wat cns naast de voortreffelijke

opvoering van M. Nijhoff's Pink-
sterspel in onze Hervormde kerk
het meest getroffen heeft was, dat
uit alle gezindten der Christenheid
hiervoor belangstelling bestond. Er
waren Rooms Katholieken, Her-
vormden, Luthersen, Gereformeer-
den, leden van de Nederl. Protes-
tantenbond en zij allen hebben deze
prediking van dit spel in eenzelfde
bewogenheid en aandacht onder-
gaan. Wat was het heerlijk, in deze
tijd van verdeling en splitsing, deze
verbroedering te mogen mede-
jnaken. Dr. J. van" der Meer moge
hierin o.i. de zegen zien, die de
opvoering van dit spel bracht en
een aansporing om op de ingeslagen
weg in de toekomst voort te gaan,
want óók uit dit oogpunt bezien,
wordt hier zéér belangrijk en
zegenrijk werk verricht.

Gesprek met de winnaar
Wij hadden door bemiddeling van

Dr. W. Driessen van hotel „De
Sonnehoeck" Maandagavond na af-
loop van de autoraces in dit hotel
een onderhoud met de winnaar uit
de zware klasse, de heer Hans Da-
vids, die met zijn Jaguar een snelste
ronde van de dag vestigde van bij-
•na 130 km. Wij vroegen hem, wat
hem deze dag het meest had getrof-
•jen en direct antwoordde hij: „De
prachtige conditie van het circuit,
met dat onovertroffen wegdek".
In de loop van het gesprek bleek
voorts, dat hij op het rechte eind
enkele ogenblikken een snelheid
had bereikt van méér dan 180 km.
per uur, een vaart, die maar enkele
seconden kon worden gehandhaafd,
omdat dan alweer het bochtenwerk
vaart minderen vroeg. Hy sprak als
zijn vaste overtuiging uit, dat een
verlenging van het circuit b.v. met
één. kilometer, met een klap
deze racebaan tot een der meest
volmaakte, zo niet de volmaakste
zou maken, óók al, omdat de veilig-
heid, die men op geen enkele baan
vindt zoals in Zandvoort, ons cir-

„WURF-PRAET

Waercm heb Touring mij nou
niet op die reclaemevlaet ezet!

Wat doet
stichting Touring Zandvoort?

Kritiek leveren is dankbaar.
Dankbaar en goedkoop, vooral als
men zich daarbij bij voorbaat ver-
zekerd weet van de publieke opinie.
Kritiek leveren is bovendien een
uiterst gevaarlijk werk, omdat men
er o zo licht diezelfde publieke,
opinie mee kan beïnvloeden en
tenslotte is kritiek leveren onver-
antwoord, wanneer men zich niet
terdege heeft laten voorlichten en
alle facetten van het onderwerp
waarop men kritiek levert, niet in
een helder licht zijn geplaatst.

Dit alles speelde mij door het
hcofd, toen ik de persconferentie
die stichting „Touring Zandvoort"
op Donderdag 3 Juni in De Rotonde
belegde, medemaakte en waar een
welgedocumenteerd inzicht gegeven
werd in wat stichting Touring reeds
piestterde en in de naaste toekomst
nog presteren zal. Want het valt
niet te ontkennen dat deze stichting
in-ons dorp — en dikwijls niet
geheel en al ten onrechte — het
onderwerp van véél kritiek is ge-
weest en nog steeds is en ik ben de
eerste, die deze kritiek zal laten
horen, indien dat in het algemeen
belang van Zandvoort noodzakelijk
moet worden geacht, doch daarnaast
gebiedt de eerlijkheid, dat, indien
er reden is tot prijzen, dit zeker
evenmin achterwege zal mogen
worden gelaten. En dan is mij na
deze middag van zakelijke uiteen-
zetting gebleken, dat hier met be-
scheiden middelen, waarbij ik zéér
nadrukkelijk op dat „bescheiden"
Uw aandacht vestig, toch nog wel
het een en ander tot stand wordt
gebracht. Hier is, onder leiding van
Zandvoorts burgemeester, een dage-
lijks bestuur werkzaam, bestaande
uit de voortvarendheid, die de heer
M. Weber kenmerkt, de wel-over-
wogenheid, die ik de heer Longay-
roux zou willen toekennen, en de
— vooral financiële — voorzichtig-
heid, die de heer Schouten toekomt,
dat in goede harmonie een wei-
haast ideale combinatie vormt, die
de heer Hugenhollz in alles terzijde
staat en wier adviezen van grote
waarde zijn.

Wij mogen, bij alle kritiek die
„Tcuring Zandvoort" zo uiterst gul
wordt toebedeeld, één ding niet uit
het oog verliezen. Ten eerste, dat
het hier nog een zéér jonge ver-
eniging betreft, die druk doende is,
haar plaats in de rijen der bekende
V.V.V.'s te verkrijgen en ten tweede
dat haar de uiterst moeilijke taak
is toebedeeld, dit met zéér be-
scheiden middelen te moeten doen.
Er zullen weinig V.V.V.-bureaux in
ons land zijn. die met zó weinig
geld iets moeten trachten te be-
reiken, dan onze Zandvoortse
V.V.V. Daar kunnen we nu wel op
kankeren, maar wat helpt dat?
Het schijnt niet mogelijk te zijn,
dat van overheidswege nóg verder
wordt gegaan, dan thans reeds ge-
gaan is en bij dat feit hebben we
ons voorlopig maar neer te leggen,
of neen, eigenlijk niet, op ons rust
de plicht, in het belang van Zand-
voort dit belangrijke werk te steu-
nen, door aanmelding als lid of
donateur. Wanneer de ruim 350
leden, die men thans telt, eens tot
'tzelfde cijfer zouden zijn opgevoerd,
maar dan met een „ééntje" ervoor,
wellicht, dat ons gemeentebestuur
dan voor een zo bloeiende vereni-
ging óók wat scheutiger zou worden
en dan zou het pleit gewonnen zijn.
En dat moet m.i. toch mogelijk zijn
in een plaats met bijna 12.000
inwoners. Men gaat dit gelukkig
meer en meer inzien en het is een
verheugend verschijnsel, te mogen
constateren, dat de belangstelling
voor stichting „Touring Zandvoort"
steeds toeneemt.

cuit reeds een grote voorsprong op'
andere renbanen geeft. Slechts de
kleine maar venijnige bocht over
de tribune, vluk voor het opgaan
van de Ilunzerug, achtte hij een
onding en gevaarlijk, maar ja, juist
deze verraderlijke knik werd er
door de experts expres in aange-
bracht. Wij danken Dr. Driessen,
dat hij ons in de gelegenheid stelde,
dit interessante onderhoud met de
heer Davids te kunnen hebben en
wat eerstgenoemde betreft, hij
Iit-ejt alweer grote plannen, waar-
ovcr wij binnenkort méér hopen te
kunnen Hertellen.

Ik heb wel eens een ogenblik ge-
meend, dat ons dorp méér gebaat
zou zijn bij een particuliere V.V.V.,
zcals wij dia vroeger kenden, maar
daarvan ben ik al lang terug-
gekomen, omdat we er niets mee
opschieten. Touring Zandvoort is
reeds zó diep geworteld, dat we met
een particuliere V.V.V. weer héle-
maal van voren af aan zouden
mceten beginnen, zónder overheids-
steun en misschien wel zonder cver-
heidsbelangstelling en daar wordt
Zandvoort niet wijs van. Ik blijf
in Tcuring - ik beweerde dat
reeds eerder — nog altijd het aan-
gewezen lichaam voor V.V.V.-werk
zien, juist nu, onder dit dagelijks
bestuur, dat, om het maar eens
populair uit te drukken: heus wel
om een boodschap kan worden ge-
stuurd.

Wanneer ik de indrukwekkende
lijst zie van zomerevenementen, die
Tcuring dit seizoen weer organi-
seert. dan moge daarop — in onder-
delen — wellicht kritiek geleverd
kunnen werden, maar ik vraag U in
gemoede: Wie zcu daarvoor gezorgd
hebben, als stichting „Touring
Zandvoort" het niet op zich had
genomen? Dan had Zandvoort
waarschijnlijk niets gehad! Want
lussen praten en. doen ligt een zéér
wijde kloof. U moet die lijst — die
hieronder wordt afgedrukt — eens
nauwkeurig bestuderen, dan zult U
f och wel tot de conclusie komen,
dat er in Zandvoort toch nog we!
het een en ander door „Touiïng"
wordt klaargestoomd. Voeg daarbij
eens het werk, dat verricht wordt
en waarvan U waarschijnlijk niets
merkt. Het allerbelangrijkste werk
eigenlijk, de „stille propaganda"
vcor onze badplaats, bestaande uit
het ontwerpen, laten drukken en
verzenden van duizenden folders,
waaronder héél aantrekkelijke, in
verschillende talen, zelfs in het
Esperanto. Denkt U daarbij eens
aan het werk, dat, de stichting ver-
richt bij de particuliere kamerver-
huur, een werk, dat zich steeds
méér uitbreidt, aan het onder-
brengen van vreemdelingen, dat
Ihans aanzienlijk beter geregeld
werd dan dat b.v. tijdens de laatste
Paasdagen het geval was.

Bedenkt U eens, dat stichting
T&uring thans bezig is, een kleuren-
film over Zandvoort te laten ver-

vaardigen door de Anth.Bakels N.V.
waarmede in het komende najaar en
voorjaar een niet genoeg te waar-
deren propaganda voor Zandvoort
zal worden gemaakt in binnen- en
buitenland, een film met ongeveer
20 minuten draaitijd, die als voor-
loper dient te worden beschouwd
van de grcte propagandafilm Zand-
vocrl, die nog niet vervaardigd kan
woiden, eenvoudig, omdat daar-
voor het geld nog niet aanwezig is.

Me dunkt, wanneer we ons dit
alles eens realiseren, dan mag toch
niet gezegd worden, dat stichting
Tcuring niets dcet. integendeel, men
werkt er met man en macht aan de
propaganda voor Zandvoort op
allerlei gebied, waarbij zeker de
grote propaganda, die er van het
circuit uitgaat, niet mag vergeten
worden. Wat cns circuit, nationaal
en internationaal vcor Zandvoort
betekent, is van onschatbare
waarde, dat zag indertijd de stich-
tcr, oud-burgermeester H.v.Alphen,
reeds zéér goed in en onze huidige
burgervader blijkt gelukkig van
geen andere gedachte te zijn.

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

Autosprints RAC Wesi
Gaarne vestigen wij neg even de

aandacht op de autosprints en
klassementsproeven, die de RAC-
Wtst morgen, Zaterdag, aanvangend
om 2 uur op het Zandvoortse cir-
euit organiseert in het kader van de
Haarlemse Sportweek. Het belooft
deze keer wel iets héél bijzonders
te worden, want behalve de be-
kende sprint a deux zullen thans
voor het eerst de klassements-
profcven bestaan uit „slalom-rijden
*oor uulc's", iets geheel nieuws in
cns land en volgens insiders, — en
wij kunnen ons dat levendig voor-
stellen — buitengewoon aantrek-
kelijk. Een ieder kan aan deze wed-
strijden deelnemen, óók zij, die
geen lid zijn van een automobiel-
club. Een bezoek aan ons circuit
a.s. Zaterdagmiddag zal zeker niet
teleurstellen, want behalve snelheid
zult U óók van behendigheid kun-
nen genieten en de toegangsprijs is
laag en zeker voor niemand een
bezwaar.

Opbrengst coliecte
De collecte ten bate» van de t.b.c.

bestrijding, die 2de Pinksterdag al-
hier gehouden werd, heeft een be-
drag opgeleverd van ƒ 752,47, een
uitkomst die de organisatoren tot
groto voldoening stemt.

WAARSCHUWINGEN VOOR
BADERS EN ZWEMMERS

In verband met het besluit van,
het Strandschap Zandvoort om het
baden en zwemmen cp het gehele
Zandvoortse strand toe te staan,
wordt gewezen op de noodzaak voor
een ieder, die zich buiten een bad-
inrichting in zee begeeft, om op
eigen veiligheid bedacht te zijn.
Door de aanwezigheid van vier
banken veer het brede Zandvoortse
strand, wordt een zekere mate van
veiligheid bereikt, maar toch is de
Noordzee dikwijls gevaarlijk.

Baders moeten niet dieper in zee
gaan dan tot borsthoogte; zij moeten
vooral oppassen wanneer er een
zeewind waait. Ook voor ziuemmers
kan de zee gevaarlijk zijn, vooral
wanneer er bij eb een sterke land-
wind staat. Waarschuwingen in
deze geest zullen in vier talen wor-
den verspreid en ook in de ver-
kleedcabines worden gehangen.

Van gemeentewege is het waar-
_ schuwingssysteem overgenomen, dat
j reeds op het Bloemendaalse strand

wordt toegepast. Op een viertal
plaatsen bij de duinreep wordt een
paal geplaatst. Indien de zee voor
baders gevaarlijk is, wordt daar-
aan een rode kori' gehesen; een
zwarte korf waarschuwt de zwem-
mers voor gevaar.

Het bestuur van het strandschap
vertrouwt op het inzicht en de
voorzichtigheid van de strand-
bezcekers, opdat de faam van
Zandvcori als de badplaats met het
veiligste .strand gehandhaafd zal
blijven.

BURGERLIJKE STAND
4 — 10 Jum 1954. "

Geboren: Marijke Jacoba Agatha,
dochter van J. A. de Jong en H. T.
Seders; Jchannes Jacobus Theodo-
rus Maria, zoon van A. van Dam en
G. C. Hoogeduïn.

Ondertrouwd: J. C. Krielen en E.
B. A. van der Klauw.

O.S.S. jubileumviering
In een conferentie, die het jubi-

leumbestuur van de gymnastiek-
vereniging „O.S.S." Dinsdagavond
in hotel Keur had belegd, heeft de
voorzitter van deze commissie, Dr.
J. van der Meer, de laatste bijzon-
derheden over deze hoogtijdag van
de viering van het 50-jarig bestaan,
nog eens gedetailleerd medegedeeld.
Met deze massale turndemonstra-
ties die Zondag 4 Juli in het Ge-
mtentelijk Sportpark worden ge-
houden, hoopt men de kroon op het
werk van de jubileumviering te
zetten, die dan nog slechts gevolgd
zal worden door het handbal-tour-
nooi, dat eind Augustus gehouden
wordt.

Een bijzonder karakter zullen
deze demonstraties dragen, door de
medewerking van de Zweedse
keurploeg, die in de voorafgaande
dagen een klein tournee maakt door
Nederland, welke aanvangt in
Carré te Amsterdam, voor de
jubilerende gymnastiekvereniging
„Amsterdam-Zuid", welke 30 jaar
bestaat. Als laatste komt in deze
tournee dan Zandvoort aan de beurt.
De Zweedse keurploeg, bestaande
uit 8 turners on 8 turnsters, bege-
leid door 2 leiders en 2 leidsters,
behorende tot het beste, wat Zwe-
den op turngcbied te bieden heeft,
zal Zondagmorgen 4 Juli in
Zandvoort arriveren en door het
jubileumbcstuur worden ontvangen,
vermoedelijk in hotel Bouwes.

Daarna vinden van 10 uur 'af
ttirnwcdstrijden plaats van nange-
slolen verenigingen bij de Kenne-
mer Turnkring. In totaal zal hicr-
iiim door pl.m. 500 personen wor-
den deelgenomen. De ochtcndwcd-
strijdcn zullen om 12 uur worden
beëindigd, waarna om half twee een

optocht zal worden gevormd door
alle deelnemers met inbegrip van
de Zweedse gasten, welke door het
dorp naar het Sportpark zal trek-
ken, waarna om 2 uur aldaar de
demonstraties zullen plaats vinden,
wtlkc aanvangen met een massaal
optreden van de dames. Daarna
zullen de beste nummers van de
ochtenduren opnieuw gedcmon-
streerd worden, waarna het optre-
den van de Zweden volgt. De slui-
ting ?al wederom door het optreden
van alle dames geschieden. Behalve
de grote gouden medaille, die het
Zandvoortse gemeentebestuur ba-
schikbaar stelt, zijn als hoofdprij-
zen een bronzen medaille van H.M.
de Koningin en een bronzen me-
daille van Z.K.H. Prins Bernhard
in het vooruitzicht gesteld, terwijl
talrijke particulieren en instellin-
gcn eveneens prijzen toezegden.

Het jubilcumbestuur beveelt het
kopen van kaarten in vóórverkoop
voor deze unieke turndemonstraties
ten zeerste aan, omdat het aantal
beschikbare plaatsen niet al te
groot is.

Tenslotte zullen des avonds om
7 uur de Zweedse turngasten otfi-
cieel in het Raadhuis worden ont-
vnngen door het Zandvoortse ge-
rnecntcbestuur, waarna dit gezel-
schap nog tot en met Maandag 5
Juli in Zandvoort zal blijven, om
des avonds weer naar Zweden
terug te keren.

Het is aan geen twijfel onder-
hevig, dal Zandvoort een prachtige
lurn-dag te wachten staat, waar-
voor alle voorbereidingen thans zo
goed als geheel voltooid zijn en
waarbij de enige zorg van de com-
mi?sie nog slechts is do hoop op
ideale weersomstandigheden. K.

Getrouwd :
Schuiten.

A. van Duijn en M.

Overleden: M. Kürschner, oud 27
jaar, echtg.e van G.H. v.d. Kijken.

Een uitgelezen collectie rijwielen
in alle gewenste merken en uit-
voeringen vindt U bij:
Henk Schuifenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

Tevens ruim gesorteerd in:
Batterijen voor gehoorapparaten
en kof f er-radio's.

Tips voor vette huid
's Avonds wordt de huid grondig
met Gala Facial Cream, die diep
indringt, gereinigd. Hierna wordt
de huid gedept met Gala Toraic
en vervolgens door de vinger-
tcppen gemasseerd met Gala
ConcKtionttig Cream.. Gala Con-
ditioning Cream. dringt volledig
in de huid, zodat U niet onaan-
genaam glimmend ter ruste gaat.
Des morgens wordt Gi:la-Lotion
of Gala Cleanser gebruikt, die
uitstekend geschikt is, om een
vette huid te reinigen. Hierna
wordt het gelaat gedept met
Cala-Tonic, zodat de poriën
sluiten en de vetat'scheiding be-
perkt wordt.
FOUNDATION. Voor gekleurde
poedertaasis is de vloeibare foun-
dation Gala Film het meest ge-
schikt voor een vette huid, om-
dat deze film de huid niet doet
glimmen, doch een fraaie matte
teint geeft. Met de vingertoppen
cp gezicht en hals aanbrengen en
even laten drogen. Prefereert U
een ongekleurde pocderbasis, dan
dient U de zachte, niet vette
Foundation Cream te gebruiken.
De beroemde schoonheidsserie
van

OF LONDON
is verkrijgbaar bij Parfumerie

HILDERING
KERKSTRAAT 23 - TEL. 2107



Wat doet Stichting Touring Zandvoort?
(Vervolg van pag. 1).

En dan tenslotte de laatste stunt
van stichting Touring. De aankoop
van de door de Hollandse reclame-
kunstenaar Jan Lavies ontworpen
reclamcplaat voor Hollands Noord-
zeekust, waarop Zandvoort beslag
wist te leggen. Ook cp deze plaat is
alweer critiek geuit — waarom ook
niet? — maar wat mij betreft heb
ik voor deze keuze niets dan lof.
Ik kan mij voorstellen, dat andere
plaatsen deze voorstelling niet heb-
ben aangedurfd. Ongetwijfeld is zij
sensationeel, suggestief en voor wie
het erin wil zien. óók een tikkeltje
pikant. Maar dat is het juist, wat
Zandvoort hebben moet! Deze plaat
zal opvallen, overal, waar die ver-
schijnt, zij springt op U toe en laat
U niet meer los. alles is erin vervat:
uitbundigheid, vrolijkheid, schalks-
heid, kunstzin, schoonheid, levens-
blijheid en wat al niet meer. Deze
plaat spreekt, méér dan woerden
dat kunnen doen. Geen Scheveningse
kap. zoals sommigen beweren, siert
het hoofd van de zeemeermin, maar
een neutrale kap. expres door de
ontwerper aangebracht om ten op-
zichte van de inwoners geen moei-
lijkheden in het leven te roepen,
iets, waarin ik mij ten volle kan
verplaatsen, nu deze uiteenzetting
mij gegeven werd. nadat oorspron-
kelijk dit op Scheveningen ge-
lijkende kapje mij wat dwars zat.
De eerste reactie op deze unieke
plaat is verrassend, men prijst
haar allerwegen, sommigen zijn
zelfs jaloers op Zandvcort. dat er
beslag op wist te leggen en mijn
felicitatie voeg ik gaarne bij de
zéér vele, die stichting Tcuring
reeds mocht ontvangen. Het is wel
een héél gelukkige keuze geweest.

Ik weet. dat er onder ons zullen
zijn, die deze regelen enigszins
meesmuilend zullen hebben gelezen,
er w-ellicht hun schouders over zul-
len ophalen. Ik ken dat gebaar, het
is meestal van diegenen, die er niets
tegenover stellen en alleen maar
weten van kritiek. Maar een der-
gelijke houding is onbillijk, want
wanneer men alzo handelt, gebiedt
de eerlijkheid, dat men óók waar-
dering heeft voor het goede, dat
wordt gedaan en dat is zeker niet
onbelangrijk. Men zal oog moeten
hebben voor alle facetten, die
Touring Zandvoort toont en wan-
neer er dan misschien t.z.t. weer
eens een tevoorschijn treedt, die
ons minder voldoet, dan ben ik er
als de kippen bij, om die weer aan
de kaak te stellen, doch steeds in de
hoop en het vertrouwen, dat daar-
uit weer iets goeds geboren wordt.
Alles moet groeien, óók stichting
..Touring Zandvoort".

Het jonge kasplantje is thans uit-
gegrceid tot een frisse, jonge plant,
om in de beeldspraak van de burge-
meester te blijven. Een plant met
stevige wortels, die zich diep boren
in de vruchtbare grond, die deze
plant onder zich heeft. Alles wat
eraan ontbreekt is stevig voedsel,
dat óók wij zullen moeten ver-
strekken en gezonde lucht, die haar

beter zal doen groeien dan de walm
van achterbaksheid, die haar nu
nog zo dikwijls omgeeft. Aller
schouders en aller belangstelling
moeten onder dit xverk. dat in het
algemeen belang van Zandvoort
wordt verricht. Daarvan zij een
ieder steeds méér overtuigd, nu ik
hieronder de lijst van zomer-evene-
menten. georganiseerd door stich-
ting „Touring Zandvoort" tenslotte
laat volgen:

12 Juni: Autosprims VI. Afd. Haar-
lem R.A.C. West. (Circuit).

20 Juni: Sterrit van de Citroen 2CV.
(Circuit).

24 Juni: Concert Tiroler Kapel.
Raadhuisplein (1).

27 Juni: Sterrendag der K.N.M.V.
(Circuit).

3 Juli: Concert Zandv. Muziek kapel
Rcadhuispïein (2).

S Juli: Concert Tiroler Kapel.
Raadhuisplein (3).

12 Juli: Amateurkampioenschappen
wielrennen Ned. KNWU. (Circuit).

17 Juli: Concert IJmuider Harmonie
Raadhuisplein (4).

20 Juli: Eerste zandbouwv.-edstrijd
voor kinderen.

22 Juli: Concert Tireler Kapel.
Raadhuisplein (5).

23 Juli: Training auto- en motor-
races K.N.A.C.-K.N.M.V. (Circuit).

2-1 Juli: Training auto- en motor-
rsces K.N.A.C.-K.N.M.V. (Circuit).

24 Juli: Concert Zandv. Muziek Ka-
pel. Raadhuisplein (6).

24 Juli: Groot zomervuurwerk op
het strand.

25 Juli: Nationale auto- en motor-
races K.N.A.C.-K.N.M.V. (Circuit).

29 Juli: Kellner's Eace.
31 Juli: Concert door een jeugdkapel

o.l.v. een 14-jarige kapelmeester.
4 Aug.: Kinderballonwedstrijd.
7 Aug.: Concert Postfanfare Haar-

lem. Raadhuisplein (8).
30 Aug.: Tweede Zandbouwwed-

strijd voor kinderen.
12 Aug.: Ccncert door jeugdkapel

o.l.v. een 14-jarige kapelmeester.
13 Aug.: Training Int.. Autoraces.

K.N.A.C.
14 Aug.: Training Int. Autoraces.

K.N.A.C.
14 Aug.: Concert Tiroler Kapel.

Raadhuisplein (10).
15 Aug.: Intern. Sportwagenraces

K.N.A.C. (Circuit).
21 Aug.: Concert Zandv. Muziek

Kapel. Raadhuisplein (11).
28 Aug.: Training voor auto- of

motor-evenement (vermoedelijk
standaard-wagen race).

29 Aug.: Auto- of motorrace.
11 Sept.: Autosprints VII afd. Haar-

lem R.A.C. West. (Circuit).
Sept. en Oct.: div. wielrennen.

Het houden van een tweede vuur-
werk-avond wordt overwogen. Be-
halve de genoemde evenementen is
Tcuring Zandvoort betrokken bij en
geeft steun aan diverse evenemen-
ten. zoals o.a. de Estafette Zand-
voort die op 10 Juli plaats vindt.
Tevens vindt in September de ten-
toonstelling met prijsuitreiking
plaats van de plantenverzorgings-
wcdstrijd voor de scholen. K.

Sportwagen-races een openbaring
Het staat nu toch
wel voor een
ieder vast dat de
sportwagenraces,
die de het vorig
jaar door Dries

van der Lof e.a. opgerichte Neder-
landse autorensportvereniging (N.
A.V.) 2de Pinksterdag op ons cir-
cuit organiseerde, een openbaring
zijn geworden. Een openbaring,
waarschijnlijk niet alleen voor de
renners zelf, doch óók voor het
publiek. Ik voor mij heb nimmer
van enige race zó intens genoten
als deze 2de Pinksterdag 1954 en
laat ik eerlijk zijn, ik ging erheen
zonder véél enthousiasme, mis-
schien wel. omdat men van het
goede wel eens te véél kan krijgen
en een rustige middag voor een ver-
slaggever óók een zéér aanlokke-
lijke kant heeft. Maar wanneer ik
mij herinner wat onze Hollandse
jongens een jaar of vijf geleden
presteerden en ik vergelijk dat met
wat ons deze middag geboden werd,
dan is eigenlijk geen vergelijking
mogelijk, doch heeft zich in deze 5
jaar een ware evolutie in de Hol-
landse sportremvagenwereld vol-
trokken. Hier zijn prestaties ge-
leverd. in de meeste gevallen met
wagens, waaraan met eindeloos ge-

i hand
Een vorsteli jke handverzoralng

Billy Graham komt
Voor de U.ietnkrj.-rjï'. ::> het. s'.udion
te Amsterdam, op 22 Juni a.E.. v.-ac.r
de Amerikaans'; ovt.rig':!::--t Biüy
Graham hoopt tt :-p."'-k'_-ri. 'rjtïttiüt
grote belangstelling. Voor inge-
zctenen van Zandvoort heeft mtvr.
Doornekamp. tel. 2892. Regentesse-
weg 9. alhier, bij het comité te
Amsterdam een aantal kaarten
aangevraagd. Zolang de voorraad
strekt, stolt mevr. Doornekamp deze
beschikbaar en wil daarbij boven-
dien trachten een autobus voor deze
avond te verkrijgen, want het laat
zich aanzien dat de gewone vervoer-
middclen in Amsterdam die avond
overbelast zullen zijn.

duld is gesleuteld en verbeterd,
waarmede óók in het buitenland
terüege rekening zal moeten wor-
den gehouden. Ik denk slechts aan
de snelste tijden, die werden ge-
maakt en die lagen bij de 130 km.
per uur gemiddeld.

Dit was het m.i. wat deze races
zo aantrekkelijk en boeiend maakte,
dat men elkaar elke centimeter
voorsprong betwistte, dat in elk
veld zich aparte groepen vormden
die het elkaar zo zuur mogelijk
trachtten te maken, dat velen uiterst
spectaculaire staaltjes van rijkunst
te zien gaven, soms wel eens wat
al te gedurfd, omdat je niet snapte
hoe ze hun wagen, nog op het wég-
dek wisten te houden! En dan die
kostelijke sportieve geest van alle
rijders onderling. Hier was auto-
rensport op z'n best, zuivere sport
in een sfeer van vriendschap en
kameraadschap die bijna voelbaar
was. En dan te bedenken, dat deze
hardwerkende N.A.V. dit seizoen
nog tweemaal terugkomt op ons
circuit in de komende maanden.
Óók voor ons Zandvoortse circuit
een niet te onderschatten vooruit-
gang. die nog aanmerkelijk de
populariteit zal verhogen.

Nooit zullen we die sensationele
race vergeten in de D Klasse met
een inhoud van 1600-2000 cc., tege-
lijk met de E klasse van 2001 tot
2G70 cc. Nimmer die gigantische
start, waarvan de haren je te berge
rezen, toen Roosdorp wegspoot van
de startl i jn in z'n knalrode Ferrari
als een felle vlam flitsend door het
vóór hem liggende veld in de
zwaardere klasse, met Klaas Baren-
drest in die fameuze Verilas van
J. Westhof aan z'n wiel. Klaas
Barend regt. allround coureur. wiens
kennis vun ons circuit rnet de daar-
aan verbonden moeilijkheden hem
nu zo uitstekend van pas kwam.
Kluas Barendregt. die aanvankelijk
de fül vechtende Roosdorp maar
niet voorbij kon komen en hem
zelfs onderaan de Hunzerug een
duwtje gaf, hangend in de slip-
strcam van die vermaledijde Fer-
rari, die zo verschrikkelijk hard
ging. Maar hij redde het in de 5e
ronde en stond 7.'n plaats niet meer
af, in een strijd om nooit te vcr-

geter.. En dan J. Kat in z'n Triumph
met een dak als van een panne-
koekenhuisje, Kat, die voortdurend
angstige capriolen maakte in zijn
strijd met Tak en Bos Eyssen,
waarbij zich later de prachtig rij-
dende Joke Maasland voegde, die
tussen de dennen haar kostelijke
B.M.W. in brand zag vliegen, eruit
sprong en haar reeds brandende
kleren, door snel in de wegkant rond
te wentelen, wist te blussen, waar-
na óók het vuur in haar wagen
spoedig was gedoofd.

Wat hebben we véél moois gezien
deze prachtige autorensportmiddag.
Wat hebben we genoten, wij alle-
maal cp de tribune en in de duinen.
Van I. Langestraat met z'n honden-
allures in de bochten; van de duels
tussen Gast en Reys; tussen Roos-
dorp en Barendregt; tussen Herz-
berger en Marlens; van dat ener-
verende gevecht in de zwaarste
klasse tussen de beide Jaguars van
H. Davids en J. L. van Dieten, van
Dries v.d. Lof. die tenslotte Heze-
mrns de baas bleef en van dat
leuke rijden van L. van Noordwijk
en Fiet Ncrtier, waarbij eerstge-
noemde zelfs — maar niet expres —
de Tarzanbocht van de andere kant
ging bekijken, onder de reclame-
schutting.

Ik zou nog uren kunnen door-
praten over deze enerverende wed-
strijden, waar was het begin, waar
het einde van deze opeenvolgende
sensatie? Zandvocrt is de N.A.V.
van harte dankbaar, voor wat zij
deze middag op ons circuit heeft
gepresteerd. Bijna 15.000 mensen is
voor zulke races echter absoluut te
kort! Daar moeten er méér van ge-
nieten, dat kan, wanneer de recla-
mecampagne wat méér intensief
wordt opgezet, dat zal vermoedelijk
onwennigheid geweest zijn. nu het
de eerste wedstrijd van deze ver-
eniging gold. En dan nu, om te be-
sluiten tenslotte nog de voornaam-
ste uitslagen.

Klasse A t.m. 1000 cc. 14 ronden
is 58.70 km. 1. J. Flinterman (DKW
896 c.) 34 min. 32.3 sec. (101.992 km.).
2. Eschauzier (DKW 896 c.) 34 min.
55.2 sec. 3. Harlaar (Panhard 850 c.)
35 min.'13.4 sec. Snelste ronde Lan-
gestraat 2 min. 24,2 sec. 104,678 km.

Klasse B: 1001 cc. t.m. 1300 cc.
16 ronden is 67,09 km.: 1. Gast (MG
Special 1250 cc.) 36 min. 55.9 sec.
2. Reys (Skoda 1200 cc.) 37 min. 0.8
sec.; 3. Mikkers („Koopmicron"
1296 cc.) 37 min. 37.5 sec. Snelste
rende Reys 2 m. 12,9 s. (113.579 km.)

Klasse C: 1301 cc. t.m. 1600 cc.
18 renden is 75.47 km. 1. vd. Lof
(MG Special 1465 cc.) 39 m. 26.2 s.
2. Hezemans (Porsche 1488 cc.) 39 m.
40.4 s. Snelste ronde v.d. Lof 2 m.
6 s. (119.799 km.)

Klasse D: 1601 cc. t.m. 2000 cc.
18 ronden is 75.47 km. 1. Barendregt
(Veritas 1980 cc.) 37 min. 4,1 sec.
2. Rcosdorp (Ferrari 1986 cc.) 37 m.
32.3 s. Snelste ronde: Barendregt
2 min. (125.789 km.).

Klasse E: 2001 t.m. 2670 cc. 18
ronden is 75.47 km. 1. Hertzberger
(Ferrari 2560 cc.) 39 min. 43.5 sec.
2. Martens (Aston Martin 2560 cc.)
39 min. 47.2 sec. 3. Schor (Lancia
2451 cc.) 41 min. 25.8 sec. Snelste
ronde: Herzberger 2 min. 9.3 sec.
(116.742 km.).

Klasse F: 2670 cc. en hoger, 18
ronden is 75.47 km. 1. Davids ( Ja-
guar C, type) 36 min. 30.8 s. 2. Van
Dieten (Jaguar C type) 36 m. 46.6 s.
3. Bes Eyssen (Ferrari 2715 cc.) 37
m. 53.9 sec. Snelste ronde: Davids
l min. 56.5 sec. (129.563 km.).

JEIIke
een brillanf
..DES HEILANDS TUIN»

Donderdag- en Vrijdagavond heb-
ben jongeren van de afd. Zandvoort
der Ned. Protestantenbond en der
Hervormde kerk, in Zandvoorts
oude dorpskerk een opvoering ge-
bracht van M. Nijhoff's Pinkster-
spel „Des Heilands tuin". De op-
voering geschiedde onder leiding en
regie van Dr. J. van der Meer, met
assistentie van Ds. R. H. Oldeman.

Na het zo succesvol opvoeren van
het Kerstspel van dezelfde auteur
in de dagen vóór Kerstmis 1953 in
het gebouw van de Ned. Protestan-
tenbond, rijpte bij regisseur en
spelers het plan, een opvoering van
het Pinksterspel, — zo groot moge-
lijk van opzet — te realiseren en
toen, na gepleegd overleg, de ker-
keraad der Herv. kerk hiervoor het
kerkgebouw beschikbaar stelde,
had men, voor deze hoge eisen stel-
lende opvoeringen een moeilijk
idealer plaats kunnen verlangen.

Ce uitkomsten van beide avonden
hebben bewezen, dat de kerk zich
voor dergelijke opvoeringen wel bij
uitstek goed leent. Er was thans een
prachtig harmonisch geheel ver-
kregen tussen het koor op de orgel-
galerij en het sobere, maar bijzon-
der goed getroffen toneel, dat op
een platform onder de preekstoel
was aangebracht.

Het Hervormd kerkkoor, dat on-
dcr leiding van de heer Herman
Dces de zang in dit spel verzorgde,
deed dit op een even ingetogen en
devote wijze, als de spelers, die
/.ich stuk voor stuk ten volle van
hun moeilijke taak kweten door het
brengen van doorleefd spel, dat
nergens de grenzen van het toelaat-

bare bij het weergeven van deze
Bijbelse gebeurtenis overschreed.
Dit acteren cp de randgebieden der
toneelkunst ging gepaard met be-
zieling en overtuigingskracht, met
een prachtige beklemtoning van het
gesproken woord en een bewonde-
renswaardige rolvastheid. Zo werd
het geheel een prediking vol sober-
heid en ingetogenheid, boeiend en
devoot van begin tot einde. Een
ontroerende uitbeelding bracht ons
de rol van Maria, die één der
hoogtepunten werd in dit spel:
daarnaast was de apostel Petrus
één der meest opmerkelijke figu-
ren, stoer en overtuigend, evenals
de sterk aansprekende uitbeeldin-
gen van Marcus en Lucas. Prachtig
werk werd daarnaast óók verricht
door de vier sibyllen. Het geheel
getuigde van ernstige en nauwge-
zettte studie en met de uiterste
•/erg bleek Dr. v.d. Meer zijn spe-
ler.-; te hebben gekozen.

Ock aan de aankleding v,Tas bij-
zondere zorg besteed. Wat de grime
betreft, waren bij enkele der twaalf
apostelen wat slordigheden te con-
stateren.

Op beide avonden bestond voor
de opvoering grote belangstelling.
De burgemeester woonde met echt-
gencte de opvoering Donderdag-
avond bij, die met een inleidend
woord van Ds. R. H. Oldeman werd
geopend, terwijl Vrijdagavond Dr.
J. van der Meer het openingswoord
sprak.

Ongetwijfeld hebben zowel de
opvoeringen van het Kerstspel als
het Pinksterspel hun grote waarde
bewezen. Uit kringen van elke
kerkelijke gezindheid in Zandvoort
heeft men er belangstelling voor
getoond. Dit moge voor Dr. van der
Meer, die zich hiervoor grote in-
spanningen getroostte, de grootste
beloning zijn voor zijn ingespannen
werken en een stimulans om zijn
plannen te realiseren, dergelijke op-
voeringen tot een jaarlijks weer-
kerende traditie te maken. Zand-
voort zal er hem zéér dankbaar
voor zijn. K.

Sproeten? SPRUTOL
Bij weerbarstige: Sprutol-Sterk.

Jubileum wandelmarsen
De K.N.G.V. wandelmarsen. die

door de gymnastiekver. Ö. S. S.
29 en 30 Mei ter gelegenheid
van het gouden jubileum der ver-
cniging voor Kennemerland waren
georganiseerd, mogen in alle op-
zichten geslaagd worden genoemd.
In de esrste plaats was er een voor-
treffelijke organisatie; ten tweede
een met zorg uitgezet parcours, dat
voerde door één der mooiste streken
van Kennemerland en ten derde
was de opkomst zéér bevredigend.
Zaterdagmiddag' meldden zich 125

f «s-
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.

wandelaars, Zondagmorgen waren
het er 170, waaronder vele vereni-
gingen uit de omgeving, die in groe-
pen hadden ingeschreven.

De tocht was voor de jeugdigen
uitgezet ever een afstand van 15 en
voor de ouderen over 25 km. Na
een wandeling door de buitenwijken
van het dorp, ging het via de Zand-
voortseiaan naar de duinen van de
Amsterdamse waterleiding, waar
uitsluitend de met pijlen aange-
duide betonwegen moesten worden
gevolgd en waar men alle gelegen-
heid had van het unieke natuur-
schoon te genieten.

Het Zandvoortse Roode Kruis
verleende op buitengewone wijze
medewerking. Het weer leende
zich op beide dagen wel bij
uitstek voor een lange wandeling,
n.l. weinig zon en weinig wind, zo-
dat cp beide dagen geen enkele uit-
valler behoefde te worden gemeld.

Een keurige prestatie' leverde de
groep der Zandvoortse politie, die
onder aanvoering van korpschef
Huijsman, fris en monter, Zaterdag-
middag, na om drie uur gestart te
zijn, reeds weer om kwart voor
zeven aan de finish arriveerde, kort
daarna gevolgd door de groep
reserve-politie. Zondagmiddag was
de Nationale Reserve de eerste
groep, die zich aan de finish meldde,
doch een drietal leden van O.S.S.
was hen vóór, die de afstand van
25 km. binnen 4 uur hadden gelopen.

Uit handen van de heer W. de
Reus. die voor het K.N.G.V. de al-
gehele leiding had, ontving elke
deelnemer de bronzen herinnerings-
medaille en de groepen bovendien
een grcepsmedaille, terwijl enkelen
een zilveren medaille ontvingen, n.l.
zij. die voor de 5de maal aan deze
w^ndelmars hadden deelgenomen.
Met véél voldoening kan O.S.S. op
deze jubileum wandelmarsen terug-
zien. (Moest overstaan).

BADPAKKEN
ZWEMBROEKEN
BADMUTSEN
DAMES EN KINDER
SHORTS en TRUITJES

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, plotseling, na een
kort ziekbed, mijn geliefde
Vrouw. Dochter. Sehoondoch-
ter, Zuster. Schoonzuster,
Tante en Nichtje, Mevrouw

Maria van der Eyken
geb. -KÜRSCHNER,

in de ouderdom van 27 jaar.

Zandvoort:
G. H .van der Eyken.
S. C. van der Eyken-

Schweinsbergen.

Kord Halben (Duitsland)
H. Kürschner.
C. Kürschner-Wunder.
L. A. Lauterbach-

van der Eyken.
W. Lauterbach.

ZANDVOORT. 6 Juni 1954.
Stationsstraat 11.

E e teraardebestelling heeft
plaats gehad op Dinsdag 8
Juni cp de algem. begraaf-

plaats te Zandvcort.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
(10-10.15: zang).

17 uur: Ds S. J. Dondorp, van
Bennefaroek.

HERVORMDE KERK
Zondag as. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer J. A. Schreuder.

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. J. van
Dorp. em. pred. te Haarlem,
's Avonds geen dienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:

Prof. Dr. C. J. Bleeker, van A'darri.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur, samenkomst

in de nieuwe consistorie. Spreker
M. C. Draijer.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zondagen 6.30, 7.30 en 9 uur Hoog-
mis. 11 uur HJMis voor de badgasten.
's Avonds 7 uur Lof. In de week
's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Zaterdags van 5-8 uur gelegen-
heid om te biechten.

Ingebruikstelling
waterzuiverings-installatie
De nieuwe waterzuiverings-instal-
latie van het Gemeentelijk water-
bedrijf, op het terrein van het
pompstation te Bentveld, zal Woens-
dag 16 Juni des middags te 3 uur
officieel door de burgemeester van
Zandvoort in gebruik worden ge-
steld. Na afloop zullen de genodig-
den in het restaurant van de water-
toren bijeenkomen.

Gebrek aan humor en nog iets
Het valt niet mee, het een ieder

naar de zin te maken en zeker niet,
wanneer je in de krant schrijft.

Helaas wek je dan nog wel eens
iemands ergernis op, óók al was dit
helemaal de bedoeling niet. Wij
houden er nu eenmaal van. om met
gebeurtenissen, die daarvoor aa.r.-
leiding geven, een tikkeltje de spot
te drijven. Zo bleek er vorige week
een mijnheer zich geërgerd te heb-
ben aan onze limmerick over de uit-
breiding van het postkantoor. Hij
belde ons Zaterdagmorgen hevig
verontwaardigd op en deelde mede,
dat hij onmiddellijk als abonné be-
dankte. Dat spijt ons, want wij mis-
sen niet graas abonné's. Toen wij
vroegen, waarom hij dat deed, ant-
woordde hij: „Daar heb ik m'n re-
den voor" en legde toen de hoorn
op de haak. Wij hebben helaas
raceten constateren, dat deze mijn-
heer geen greintje gevoel voor hu-
mor bezat en dat vonden wij nog
het ergste, want een mens zonder
humor-gevoel moet o.i. zijn als een
boterham zonder boter. Als je er
met het mes der satire overheen
gaat, vliegen nijdige kruimels tegen
het plafond op.

Erger vinden wij dat geval van
die andere mijnheer, die zich er-
gerde, omdat wij aandacht hadden
geschonken aan het optreden van
ex-kapitein Westerling in Zand-
voprt. Hij schreef ons een nijdige
brief, waarin hij als volgt eindigde:
„Ik vind dit zo volkomen onjuist,
slap en on-principieel, dat ik in 't
vervolg van dergelijke lectuur ver-
schocnd wens te blijven".

Kijk, daar begrepen we nou héle-
maal niets van. Wij dachten juist,
door deze opname ons niet slap en
on-principieel te tonen, afgezien
van het feit, of men het met Wes-
terling eens is of niet. Deze mijn-
heer wil natuurlijk liever, dat wij
schrijven, zoals hij dat wil, maar
dat doen we nu lekker eens niet.
Integendeel, wij gaan door met
schrijven, zoals ons dat goeddunkt,
waarbij de een het prijzen zal en de
ander misschien verguizen. Het zij
zo, er is gelukkig nog altijd in ons
land persvrijheid en wij schijnen,
toch wel de juiste koers te varen,
want het aantal abonné's neemt nog
altijd in omvang toe; zolang dat het
geval is, is er slechts reden tot ver-
heuging, ondanks deze beide enke-
lingen, die meenden te moeten be-
danken, U zult óók in de toekomst
nog wel eens dingen in ons blad
lezen, die lang niet iedereen naar
de zin zijn, dat te bereiken, is nu
eenmaal een volkomen onmogelijk-
heid. (Red.)



Badgasten en inwoners
De ruimste keuze in Foto- en Filmapparaten.
Prisma kijkers enz. vindt U in een speciaalzaak!
KLEURENFOTO en SMALFILMS voorradig!

Alleenverkoop van Polygoon kleurendia's en strips.
Binnenkort ontvangen wij de Philips Taperecorder.
Ontwikkelen, Afdrukken en Vergroten, speciaal in kleinbeeld.

Foto-Ksno Hamburg
GR. KROCHT 19 - TELER 251O

40 jaar bij de posterijen
Woensdag 16 Juni zal het 40 jaar

geleden zijn. dat de heer P. Keur.
wonende Da Costastraat no. 10. al-
hier, zijn loopbaan aanving bij de
pesterijen. De heer Keur werd op
11 November 1896 te Zandvoort
geboren in de Prinsenhofstraat in
de zgn. „Spekbuurt", en bekwaamde
zich de eerste jaren na zijn school-
periode bij diverse bedrijven als
typograaf. Op 16 Juni 1914 trad hij
als zgn. „avondbesteller" in dienst
bij de P.T.T. op het postkantoor te
Zandvoort. om daarna al spoedig
bevorderd te worden tot hulp-
besteller met volle dagtaak. In 1918
volgde zijn vaste aanstelling en
tevens zijn overplaatsing naar Vel-
sen. In Mei 1921 werd hij voor sei-
zoenwerk uitgeleend aan Zandvoort
waarna hij op l Oct. 1921 — toen
zich een vacature voordeed —
voorgoed in Zandvoort werd ge-
plaatst, thans in de rang van ,,be-
steller". In '37 werd de a.s. jubilaris
voorman, een rang, die door de
reorganisatie in '48 werd opgeheven
doch die hij in feite altijd behield.
De laatste jaren is hij werkzaam als
besteller 1ste klasse.

De heer Keur geniet in Zand-
voort een grote populariteit, niet
alleen door zijn beroep, waardoor
hij practisch alle inwoners kent.
doch óck door zijn actief optreden
In het verenigingsleven. Hij was
mede-oprichter van de toneelver-
eniging „De Schakel", de tegen-
woordige vereniging „Wim Hilde-
ring", en is reeds vele jaren werk-
zaam als bestuurslid in het comité
..Ouden van dagen". Het zal dan
ook deze alom bekende P.T.T. man
bij zijn komende jubileumviering
zeker niet aan belangstelling ont-
breken.

Schoolverkeers-exa men
Cp Maandagmorgen 14 Juni zal

in Zandvoort het jaarlijkse school-
verkeersexamen worden afgenomen.
Des middags om half drie zal in
theater Monopole de traditionele
uitreiking plaats vinden van de
diploma's, hetwelk ook dit jaar
weer zal geschieden door de burge-
meester. Na de uitreiking zal een
filmprogramma worden vertoond.

Verlenging tentoonstelling
Naar de heer Ton de Boer ons

mededeelt, is het hem gelukt zijn
expositie van kinderschilderwerk,
die onder .de naam „Het schilderend
kind" in de voormalige vishal te
Haarlem gehouden wordt en die tot
nu toe reeds méér dan 700 bezoe-
kers trok, met een week verlengd
te krijgen. De tentoonstelling zal nu
geopend blijven tot 21 Juni a.s.

BELLEN!!
SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden,
billijke prijzen.

Groot en klein vinden

VANDERWERFPs
brood FIJN I

Administr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Elke avond 8 uur:
AAN VLEUGEL EN CLAVIOLINE

de internationale pianist
met nationale
en internationale chansons.

Boekennieuws
Men zond ons ter recensie ..Weer

verdwijnt een atoomgeleerde", ge-
schreven door W.H. van Eemlandt,
uitgegeven door „Het wereldven-
ster" te Baarn. Van dezelfde schrij-
'ver verschenen reeds „Arabeske in
purper" en ..Een Rubens op drift",
welk laatste boek ook reeds tot
radio-hoorspel werd verwerkt.

Met dit laatste werk heeft Van
Eemlandt de beide eerste boeken
zeker nog weten te overtreffen. In
steeds toenemende spanning voert
hij ons door de belevenissen van
Jurjen Brandt, die als dubbelgan-
ger voer een bekend Amerikaans
atoomgeleerde optreedt, hetgeen tot
situaties leidt angstwekkend en
adembenemend, totdat tenslotte in
Amsterdam deze thriller haar ont-
knoping vindt, een ontknoping, die
nas in de laatste bladzijden op-
treedt en dcor niemand wordt ver-
moed. Op meesterlijke wijze heeft
Van Eemlandt zijn stof behandeld,
zodat zijn boeken tot de beste ge-
rekend mogen worden, welke op
dit gebied in ons land verschenen.
Wij hebben naast Havank. waarvan
de gehele serie in onze boekenkast
te vinden is. met graagte een
plaatsje voor deze Van Eemlandt-
serie ingeruimd. Het is een genot,
na ingespannen werken in deze
boeken verpozing te vinden en alles
om U heen te vergeten.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Juni: berijdbaar
13 1.25 8.30 13.51 21.00 5.30-12.00
14 2.08 9.00 14.32 21.30 6.00-12.30
15 2.45 9.30 15.10 22.00 6.30-13.00
16 3.22 10.30 15.48 22.30 7,30-13.30
17 3.58 11.00 16.25 23.30 8.00-14.30
18 4.35 11.30 17.01 24.00 8.30-15.00
19 5.15 12.00 17.39 -.30 9.00-15.30
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Komt U even een kijkje nemen?
in BINNEN- of BUITENLAND?

Zie het op z'n best per PHILIPS
TELEVISIE v.a. ƒ495.- of 7.- p.w.
Philips Bandrecorder ./'740.- of
ƒ10.-p.w. Naast Uw eigen film-
opname, het gesproken woord en
muzikale omlijsting. U maakt
Uw eigen programma. Demon-
stratie aan huis !

Philips Radio-toestellen.
De meest moderne appa-
raten v.a. ƒ98.- tot ƒ2190.-.
Voorzien van drukknop-
systeem en ingebouwde
antenne. Vanaf ƒ1.36 p.w.

PHILIPS PLATENSPELER in koffer, geschikt voor
3 snelheden, ƒ99.- of ƒ!,- p.w.
PHILIPS DRAAGBAAR RADIOTOESTEL "ook aan
te sluiten op het lichtnet. ƒ198.-.

in een wip schoon schip!
Stofzuigers div. merken op slee v.a. 2.- p.w. Wasch-
machines, Koelkasten, e.a. huish. apparaten. - Wij
repareren alle merken radiotoestellen en apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen op pret-
tige wijze de betaling met U. Wij verlenen U crediet
Service. - Erkend Philips Service Dealer.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

De beste en de goedkoopste
slager van Zandvoort!

Weekend reclame: 200 gr. gebr. gehakt 48 et.

ZANDVOORT

ANNEX CABARET „EXTASE"

Dagelijks

en zijn ensemble.

*In ons internationaal cabaret-programma:

LUCIA Y PEDRO FLOKIT
De klassieke Spaanse dans in wervelende pracht.

*
THE 8USKETEEKS

Melodie uit het Schotse Hoogland
per telefoon!

TOMBELLY
Acrobatische dansen

Zondagmiddag Thé Dansant.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telaf. 2793

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

DEVELOPPING
PRINTING

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO ..LION»

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOOHT - TEL. 2778
2 min. van het station
2 min. from the station

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

DEVELOPPEMENT
TIRAGE

ENTW1CKLEN
KOPIEREN

Slotvergadering
Ned. Chr. Vrouwenbond

De afdeling Zandvoort van de
Ned. Chr. Vrouwenbond, belegde
Vrijdag 28 Mei in de nieuwe consis-
torie der Ned. Herv. kerk de slot-
vergadering van het winterseizoen.
Als spreekster trad op Mej. Mr. M.
H. Boeree, chef van de afdeling
vrouwenbemiddeling van het ge-
westelijk arbeidsbureau te Haarlem,
met het onderwerp: „Hoe maken
wij de jeugd na afloop der school-
jaren met het toekomstig beroep
vertrouwd?"

Na door de presidente, Mevr.Wes-
selius te zijn welkom geheten, gaf
spreekster allereerst een overzicht
van de bedroevende toestanden be-
treffende het onderwijs voor meis-
jes in vorige eeuwen, toen slechts
voor hen alleen 't huishouden open-
stond. Met klern adviseerde daar-
na de inleidster, de kinderen, óók
wat de meisjes betreft, een vak te

Koffer- en Tassen reparatie
Jac. Kuipers - Schelpenplein 1 - Tel. 2384

HET ALLERBESTE VLEES
hoeft heus niet

De naam SLAGERIJ BURGER

Nu Lamsvleestijd
Lams carb 500 gr. ƒ1.38

• Lamslappen v.a. 500 gr. ƒ1.48
Bout 500 gr.'ƒ1.88

Rollade, half om 500 gr. ƒ1.68

Heerl. doorr. R.luppen
500 gr. ƒ1.78

Kalfslappen . . .500 gr. ƒ'l .65

Doorr. vark.lapp. 500 gr. ƒ1.38

12.55

duurder te zijn!
is waarborg voor Ie kwaliteit!

ROSBIEF
STAARTSTUK .
LENDE
ENTRECÓTE . . . .' 50° gram

Let op onze vele reclame
aanbiedingen v. d. boterham.

Weeleend-reclame :
100 gr. Pekelvlees t ~7 Q ^f
100 gr. gek. Worst^ l 57 1.1

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994 - 2643

laten leren en een beroep te laten
kiezen. De arbeid is geen betaald
goed alleen, doch achter de arbeid
behoort men de mens te zien, zoals
Christus dat heeft gewild en daar-
van moeten de ouders goed door-
drongen zijn. Daarbij is een vroege
opname in het arbeidsproces altijd
aan te bevelen, omdat men zich op
latere leeftijd véél moeilijker kan
aanpassen. Hoe de jeugd met arbeid
vertrouwd is te maken, daarvoor
zijn vele methoden. Men moet ze
inwijden in de bestaande beroepen
en dat gebeurt nog véél te weinig.
Ook het Gewestelijk Arbeidsbureau
heeft dat ingezien en daarom belegt
men ouder-avonden, waar door film
en lezing de ouders deze kennis
wordt bijgebracht. Voorlichting
wordt in deze richting gelukkig óók
steeds meer op de scholen gegeven,
want het kind moet leren beseffen,
dat alle arbeid prettig is. wanneer
men er liefde voor heeft. Bij de
keuze moet men de zelf-ijdelheid
niet strelen, want lang niet altijd is
voor het kind M.U.L.O., H.B.S. of
Lyceum de juiste weg. In dit ver-
band is de school-psychologische
dienst zo belangrijk, want rekening
moet worden gehouden met karak-
ter en aanleg. Jonge meisjes dienen
volgens spreekster in principe niet
in fabrieken te gaan werken. De
steeds hogere lonen lokken er ech-
ter helaas velen, doch, wanneer men
dat doet, laat rnen ze dan plaatsen
in die fabrieken, waar het „zonne-
bloem-werk" wordt toegepast. De
meisjes mogen in geen geval voor
hun toekomstige taak. dat is in de
meeste gevallen die van huisvrouw
en moeder, ongeschikt worden ge-
maakt.

Daarop toe te zien is in de eerste
plaats de taak der ouders. Huis-
houdelijke vorming kan door geen
enkel meisje worden gemist. Daar-
naast echter is een eerste vereiste,
dat de meisjes geschoolde vakkennis
op een of ander gebied verkrijgen.
De maatschappij is véél ingewik-
kclder geworden, de vakken ook.
daarom mag „beroepskeuze" niet
worden verwaarloosd. Dit is een
zéér belangrijk hulpmiddel bij het
kiezen van een beroep. De Christen-
vrouwen dienen te bedenken, dat

bij de keuze van een beroep voor
hun kinderen niet de materiële kant
hoofdzaak dient te zijn, tenslotte
gaat het cm hun levensgeluk en dan
wegen andere factoren zwaarder.
Daarom behoort eigenlijk ieder vak
uit „roeping" voort te komen.

Spreekster besloot haar interes-
sant betoog, dat met vele voorvallen
uit de praktijk werd aangevuld, met
een dringend beroep op de aan-
wezigen om voor de meisjes het
verpleegsters-vak niet voorbij te
gaan en hiervoor liefde aan te kwe-
ken bij de kinderen. Er. is een ont-
stellend tekort aan verpleegsters,
speciaal ïn de psychiatrische in-
richtingen en hier kan een prachtige
taak voor de Christenvrouw liggen,
een schone taak, door God hen
opgelegd.

Na de pauze bestond er gelegen-
heid tot vragen stellen, waarna de
presidente deze laatste vergadering
van seizoen '53-'54 met woorden van
dank aan de spreekster sloot. K.

(Moest overstaan).

Ouderavond
Karel Doormanschool

Met grote instemming van de
ouders, die Maandag 31 Mei
tijdens de in het gymnastieklokaal
van de Karel Doormanschool ge-
houden ouderavond aanwezig waren
zijn de plannen van het hoofd dei-
school in samenwerking met de
oudercommissie, om zelf actief
mede te werken aan de verfraaiing
van de school, nu het gemeente-
bestuur hiervoor reeds een crediet
van ƒ23.000,— schonk, begroet. Wij
omschreven deze vele plannen reeds
eerder, die o.rn. willen voorzien in
het aanschaffen van wandversiering,
een terrarium en een aquarium, het
aanschaffen van vitrines, om daarin
een \vcreldschelpenverzameling on-
dcr te brengen, het verkrijgen van
een band-recorder, het kopen van
blckflui ten voor de te vormen blok-
fluit-groep enz.

De heer A. Mabclis Jr., het hoofd
der school zorgde reeds aanstonds
vcor het benodigde optimisme voor
deze plannen, toen hij in zijn ope-
ninpswoord mededeelde, dat de sug-
Hcslic. orn óók voor het 1ste school-
vccltaalclflal, dat dit jaar de wisscl-

beker won, complete voetbal-uitrus-
tingen te verkrijgen, reeds gehoor
had gevonden. Een inwoner van
Zandvoort n.l., die zijn naam niet
wenste te zien bekend gemaakt, had
de toezegging gedaan, dat deze uit-
rusting voor zijn rekening kon worr
den aangeschaft. Vanzelfsprekend
werd deze mededeling door de aan-
wezigen met grote geestdrift ont-
vangen. Ook het houden van een
verloting en een bazar had reeds
weerklank gevonden.

Met groot enthousiasme werd er
dan ook door de ouders goedkeuring
aan gehecht, dat hoofd der school
met oudercommissie de verdere
plannen voor dit alles gaan uit-
werken. Wat de wereldschelpen-
verzameling betreft is thans de
hoop gevestigd op Zandvoorts bur-
gemeester, die met de Unesco con-
tact heeft opgenomen, om straks de
vitrines gevuld te krijgen.

Tijdens de bazar, die in het
komende najaar zal worden gehou-
den, zal een kort filmpje over het
leven op de Karel Doormanschool,
dat binnenkort wordt opgenomen,
werden vertoond tegen een nog na-
der te bepalen entree-betf.rag. Men
verwacht uit de opbrengst van deze
filmvertoning een flink bedrag voor
de benodigde kosten, die pl.m. ƒ2000
zullen bedragen.

Voor de verloting zullen 2000
loten a 50 et. worden aangemaakt.
De Anth. Bakels N.V. demonstreerde
na de huishoudelijke vergadering de
band-recorder door verschillende
opnamen te laten horen, die in de
loop van de dag op school waren
gemaakt tijdens de les-uren. Alge-
meen was men van oordeel, dat bij
het onderwijs een dergelijk apparaat
uitnemende diensten zou kunnen
bewijzen.

Tenslotte vertoonde de Anth. Ba-
kels N.V. een in 1936 door haar ge-
maakle film van een schoolreis met
de Tarakan naar Noorwegen, die
thans van een geluidsband was
voorzien en ondanks de ouderdom
neg uitstekend voldeed, waarna de
hcor Mabclis dnnk bracht aan allen,
die hun medewerking hadden loege-
zcgd om de vele en ingrijpende
plannen te realiseren, waarover ten
spoedigste nadere gegevens zullen
volgen. (Moest overstaan).

Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9

TELEFOON 215O



Ee zijstiaten-veiemgmg wenst U een prettigevacantic' Volgt haar advies Kijkt m de hoofdstraten maai
koopt rustig m de zijstraten' en lees het gesprek var Jansen en Pieteise

Advertentietarief losse
advertenties per m m regel

Kolombreedte 41 m m
pagina 3 of 4, 10 et p m m

Kolombreedte 54 m m
pagina 3 of 4, 13 et p m m
pagina 2 20 et p m in
pagina l 40 et p m m
Liefdadtgh adv 40°/o red

Brj contract belangr kort

Inwonei van Zandvooit
VRAAGT HUIS TE KOOP
Moet a s herfst te betrek-
ken zijn Waarvoor ver-
gunning aanwezig Br no
2-4 bureau v d blad

MEISJES GEVRAAGD
WASSERIJ HOLLANDIA,
Pakveldstraat

MAGNETISEUR aan huis
te ontbieden Br no 2-2
bui eau v d blad

WCNINGRUIL
Aangeb A dam modern
grachtenhuis bev 2 kam
l sip k keuken en badk
en mooi zolderslaapkam
Gevr te Zandvoort wo-
mng min 3 kamers en
keuken of vrij huis Br
no 2-3 bureau v d blad

In Wem pension D A G-
M E I S J E GEVRAAGD
Pension Zon en Dum, Dr
Geikestraat 155

RINKEL vraagt
manlijke of vrouwlijke

BUFFETBEDIENDE
Raadhuisplem l

Gevraagd: bekwaam
STENO-TYPISTE

Nederl taal Vooi hele of halve dagen
Br met opgave van refcrentien en condities aan
MOUTELL NV Brederodestr 160 Zand\oort

G E Z O C H T in Zandvoort of Bentveld per
l Aug of l Sept a s

een benedenhuis of zomerhuis
voor gezin van 5 persenen waarvan 3 school-
gaande kinderen Voorlopig vooi een jaar Liefst
ongemeubileerd of gestoffeerd Gedeeltelijke
meubilering geen bezwaar Br no 2-1 bureau
van dit blad

Aangifte leerlingen
openbare ulo-school
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend dat gedurerde de week van 14
t m 19 Juni a s nogmaals gelegenheid wordt
gegeven tot aangifte van kinderen, die met
ingang van de nieuwe cursus de Wim Gerten-
bachschool zullen gaan bezoeken
De aangifte moet geschieden bij het Hoofd der
school (in de school, Schoolplem no 1) na 16 15
uur, met uitzondering van Woensdag- en Zater-
dsgmiddag Trouwboekje mede te brengen

Aangifte leerlingen
V.G.L.O.-school
(7e en 8e leerjaar)

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat geduiende de week van 14
t m 19 Juni a s gelegenheid wordt gegeven tot
aangifte van kinderen \ ooi bovengenoemde
school, die de 6e klasse hebben doorlopen
De aangifte moet geschieden bij Het Hoofd der
school, de heer A Mabelis Potgieterstraat 29
op vveikdagen tussen 7 en 8 uur 's avonds
Naast Algemeen vormend onderu,ys o a les in

nuttige en viouwehjke handwerken (3 uur)
huishoudonderwijs (2 uur)
handenarbeid (3 uur)
Engels (l uur)

ZOMERSCHOENEN
en SANDALEN

Brossois, Grote Krocht
Annex icpaiatie-afdeling voor betere schoenen

Theater „EVIonopole
Dir Gebr Koper

93

Telef 2550

Vanaf Vrijdag 11 t.m. Maandag 14 Juni 8 uur
LANA TURNER - FERNANDO LAMAS
UNA MERKEL - THOMAS GOMEZ m

Het Jolige wee u wt j e
Een geheel nieuwe verfilming van Franz
Lchar s onsterfelijke operette - Roman-
tisch - Pikant - Spectaculair - Klankvol
Klcumjk' (Alle leeftijden)

Vanaf Dinsdag 15 t.m. Donderdag 17 Juni - S uur
ETCHICA CHOUREAU - JOELLE BER-
NARD - LISE BOURDIN - CLAUDE
PASCAL in

Kinderen der liefde
Een fel realistisch filrnwerk' Een tehuis
voor ongehuwde moeders' (18 jaar)

Zondagmiddag 13 Juni, 2.30 uur
Wij presenteien U de Koningen van de
lach STAN LAUREL en OLIVER HARDY
m de daverende klucht

2x2 (Alle leeftijden)

TON DE BCERs TENTOONSTELLING

kind
m de voormalige vishal a d Grote Maikt
te Haarlem -werd nog met

één week verlengd.
Tot 21 Juni dagelijks geopend
s -middags van 2-4 en 's avonds van 7-10 uur

Op Vaderdag, op Vaderdag,
Dan gaan ue pa verrassen'
Dan zorgen groot en klein ervoor
Dat pa iets kan ver-assen
Daarvoor moet U bij Drommel zijn
Want die heeft grote keuze,
Voor Vaderdag naar Drommel toe
Dat zij Uw aller leuze'
Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTHAAT 9 - TEI<EF 2151

VOOR BROMFIETSEN
Naar de enigst ei kende

bromfietshandel in Zandvoort

JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TEL 2323

Een zending nieuwe UNION s met J L O motor
is onderweg Als U nu bestelt, voorkomt U
wachten'
In RIJWIELEN een grote keuze, o a Ralleigh,
Umon, Gruno AdeL Betaling ook in overleg

Gasolie voor Diesels

ezoekt

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomerlust"
Kosterstraai 5

"l TTHTf/^nTTr T^OOT^TiTl Natuurlijk naar A U T O R I

AUTORITLESSEN? R- COKART jr.
./ Zuidlaan 26 - Aerdenhout -

A U T O R I J S C H O O L
mstr.

lesauto
- Tel. K 2500-27491

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij'

Glaswerk, porcclem, bestekken,
tafels, stoelen enz

P WATERDRINKER - TEL 2164

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr onderdelen
Betaling m overleg
REPARATIE-INRICHTING

SMEDESTRAAT 19
Wij geven Hoboca-km bonnen

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
staan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF!
Hogeweg 29 - Tolef 3464

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A Df~\l Prmsesseweg 15
. E3\J L- Telef 2O66

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur,
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren
Telef. K 2507-2033

JANSEN EN PIETERSE
P Heb je het raadsverslag van l

Tuni verleden week m het Zand-
vocits Nieuwsblad gelezen, Jansen''

J O, je meent natuuihjk die
subsidie vooi de drie verlichte
winkelstraten Sommige raadsleden
v ooi zagen t&en precedenten en la-
ten die er nu al zijn' Er is n l na
alle goede vooi beelden, alweei een
straatvercniging opgericht

P Hce kan dat nou7 Er zijn toch
geen dorpskern-straten meer m
Zandvoort '

J Neen dat niet, maai actieve
winkeliers die nog ovei waren
hebben een vieide vereniging opge-
richt die zal heten De Zijstraten-
vereniging'1 Vanzclfspiekend is
Hamers uit de Kostverlorenstraat
no 34 daar ook lid van

P Dat veiwondeit me niets'
J Mij ook niet Hameis is, zelfs

mede-opuchtei want hij winkeltin
de hoofdstraat van de zij-stiaten,
en hij zegt ledeie actieve winke-
lier kan lid \voiden mits hij m een
njstiaat van de hoofdstraat winkelt
Verlichting woidt niet aangevraagd
maar er zal een beioep op de raad
woiden gedaan ervoor te zoigen
dat ieder lid een lantaainpaal vooi
z n winkel krijgt

P Voor Hameis is dat dan niet
nodig want cue heeft al een lan-
taainpaal, wel niet precies \ooizn
winkel maar die moeten ze dan
maai een paai meter verplaatsen

J Ik heb gehoord, dat Hamers
graag twee lantaarnpalen vooi zn
winkel wenst m velband met zn
artikelen, en wel een voer het licht
en een, om je aan te kunnen vast-
houden En weet je het devies van
de zijstiaten-veieniging' Helemaal
met zo gek gekozen Pieterse, het
luidt Kijk m de hoofdstiaten maar
kocp rustig m de zijstraten

P E at is prachtig gevonden Jan-
sen en wat die lantaarnpaal betreft
zal m i Hamers er twee willen heb-
Len omdat hij de enige shitenj is
m Zandvooit die Hoboca-bonnen
verstrekt behalve op gedistilleeid
want dat is van hogerhand vei-
boden

J Juist Pieteise maai weet je,
wat wel mag' Een glas cadeau
geven op een liter gedistilleerd en
natuuihjk doet Hameis dat tot en
met Vadeidag 20 Turn a s (Adv )

Voorjaars-puzzlerit
De zo langzameihand tiaditioneel

weidende zgn .vcorjaais-puzzleiit'
dooi de motorclub ,Zandvooit" ge-
crgamseerd, werd dit jaar tweede
Finksterdag gehouden en voerde de
rijders over een afstand van 150
Ion dcor de kop van Nooidholland
met een uur lustpauze te Wienn-
gerwaaid Om 11 uur wei a Maan-
dagmcigen bij de pont te Buiten-
huizen gestart door 74 deelnemeis,
waaivaft 21 in auto s en 53 op mo-
toien Men had ei voor gezoigd, dat
op elke 5 deelnemeis een pujs kon
woiden uitgeieikt Des avonds om
9 uui vond in clubhuis paviljoen
De Vijverhut' de mtieikmg van

deze prijzen plaats, waaivan, wat
de eerste 8 betieft de uitslagen
waren als volgt
1 R Jansen, m c Haailem op
Matchless 5 sti p , 2 G- A Boo-
gaaid m e Zandvoort op BMW
6 str p , 3 TL van Basten m c
Sic.tl iddei s', Zeist, met Volvo (auto)
7 sti p , 4 J Lcmmeis, m c Hoorn
op Jawa, 7sti p , 5 J Wijn, m c
Rotterdam, op Jawa, 8 str p , 6 P
Stelling me Zaanstieek-Ncord, met
Citroen, 8 str p , 7 JA Leegwater,
m c Alkmaar, op Norton, 8 str p ,
8 J Th Zethoff, Haarlem, op Ai iel
S str p De overige 7 prijswinnaars
bekwamen 10 of meer stiafpunten

Op Hemelvaartsdag heeft de m c
Zandvoort een Ie prijs gewonnen
m de Kastelenrit, georganiseerd
door de m c Heerde, over een af-
stand van ± 160 km

Zondag d o v is de m c Zand-
vooit naar Dusseldorf geweest en
B Bakker Jr won met een C Z
125 cc motoi m de 115 cc klasse
de 2de prijs m een terrein-cross,
na de kampioen van West-Duits-
land, die eerste werd

Resultaten om tiots op te zijn en
een haitehjke gelukwens waard'

K.J.C. Corodex
Een zeer geslaagd seizoen is weei

ten einde De eindstand van de
competitie werd l A Keesman,
2 Mevr Kraayenoord, 3 C Paap,
zodat de wisselbeker vooi het vol-
gende seizoen m het bezit komt van
A Keesman De slotwedstujd om
mooie prijzen werd gewonnen door
meviouw Flipse In het afgelopen
seizoen weid met succes deelge-
nomen aan velschillende touinooien
om weid de eeiste prijs behaald in
het door de K J C ,TOG" te
Bentveld gehouden tournooi

is goedkoper dan U denkt'

Bel
2560

of

3214
P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr 63

Deze week RECLAME

250 gram Allerhande
voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk Brugstr

TELEF 2153

De echte BOEREN SEPT
KAAS, pikant en vet
alleen bij

KOPER's
COMESTIBLES- en
DELICATESSENHANDEL
TEL 2113 (v h Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a

Bridgenieuws
Dinsdagavond speelde de bridge-
club Bridgen voor Pleiziei een
vriendschappelijke wedstrijd No l
N -Z weid fam Gebe, 2 fam v d
Klei k en 3 fam v Straaten In de
O -W richting werd l Hr Huyer-
Dees 2 Dames Denkers-de Haas
en 3 Dames Vleemmg-Vrugt

Postduivensport
De pcstduivenveremging , Plemes"
nam deel aan de wedvlucht van
Oileans af, ovei een afstand van.
531 km welke 1ste Pinksterdag
weid gehouden De eerste vogel
w erd getoond om 12 uur 23 minuten

E e uitslagen waren als volgt
P Kopei l 4 K Driehuizen 2,
J Koning 3 6 15 29, A Dorsman &
18 20 G Driehuizen 7 16 17 24,
C Vüsei 8 10 12, A Molenaar 9,
CK Diaijcr 11 13, W G Koning 14,
H Vleeshouweis 19 26, J N Huijer
21 22 H Baitens 23, C Koper 25 27
en I G-aus 28

Speeltuinver. «Kindervreugd»'
E e speeltumver , Kindei vreugd"

zal op 27 Juni het jaarlijkse uit-
stapje met de leden maken, ditmaal
naai het Gooi Gewoontegetrouw
zal de vereniging ook dit jaar weer
de Nederlandse speeltulndag, de zgn
„Vadei Klarendag' gaan vieren
Meestal wordt deze dag gevieid op
de dei de Zateidag m Juni, doch
ddai vele leiders die dag verhin-
deid ?ijn, zal deze viering plaats
vinden cp Zondag 20 Juni Er zul-
len weei diveise spelen worden ge-
oigamseerd in de speeltuin voor
jongens en meisjes van 5-8 jaar,
terwijl voor de jeugd van 9-14 jaar
een groot spel werd ontworpen een
scoit speui tocht met een heel bij-
^.order karaktei, waarover de bij-
zonderheden geheim moeten vvor-
den gehouden tot de dag waarop
het spel zal vvoiden uitgevoerd

Internationaal
Televisie-programma

We waren deze week enkele
malen m de gelegenheid brokken
van uitzendingen uit het interna-
tionale televisie-programma te vol-
gen Het maakt je eigenlijk een
beetje beduusd omdat je hier tegen-
over de weikelijkheid wordt ge-
plaatst, die haast niet als zodanig
te aanvaaiden is, niet, omdat het
omveikelrjk is, integendeel, doch
omdat men wat onwennig staat
tegenovei dit nieuwe wondei der
techniek omdat het haast niet te
asnvaaiden is dat je mensen ziet
lopen door de stiaten van Mon-
treux, in Rome, Londen of Parijs,
op hetzelfde ogenblik dat Uw oog
het beeld opneemt Het is fabcine-
lend opwindend boeiend en o zo
wonderlijk' Het laat U geen ogen-
blik los, dit wonder dei techniek,
deze voorbijghjdende beelden het
laat indrukken achter en emoties en
het doet U maai een wens hebben
Nu, op dit moment, nu deze inter-
nationale televisie-uitzending een
feit is geweiden zelf een kijktoestel
te bezitten want als ge het eenmaal
gezien hebt wilt ge er niets meer
van missen '

Dames-

Hogeweg 72, Telef 2068
v h v Baerlestr , A'dam

De nieuwste FRANSE
PERMANENT met en
zender electia - Alle
'ooi ten KLEURSPOE-
LtNGEN in de nieuwste
modctmten, ook 7eei
geschikt voor wit en
giijs haai
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Nieuwe waterzuiverings installatie
officieel in gebruik gesteld

Woensdagmiddag heeft burgemees-
ter Mr H M van Fenema m tegen-
•woordigheid van talrijke autoritei-
ten het nieuwe pompstation en de
wateizuivermgs-installatie van het
Gemeente waterbedujf te Zand-
voort officieel in gebruik gesteld

Cndei de zeer velen, die deze
gebeurtenis bijwoonden merkten wij
om cp Prof W Krul, directeur
van het Rijksinstituut voor dnnk-
•watcnooiiiemng te Den Haag, Ir
H A D Lmn, hoofdingenieur brj
dit instituut, verschillende hoofd-
ambtc^aren van dit instituut en
•duecteuren van waterbedrijven uit
diverse steden van ons land Vooits
Prof C W Candy President-Direc-
teui \ an het instituut vooi Ingeni-
euis te Australië wenende m Mel-
bcurne, die vooi studie in ons land
vertoeft en zich dit buitenkansje,
om kennis te kunnen nemen van
iets geheel nieuws op het gebied
der di mkwatei zuivering niet wilde
laten ontgaan Terslotte waren
aanwezig de directeuren dei Zand-
vooitse bedrijven, de Zandvooitse
doktcien, de beide wethouders vele
raadsleden en Dr Kedde, diiecteur
ven het bureau volksgezondheid te
Haarlem

In de machinekamer, staande op
het platvci m, waarop sti aks de 4de
lagcdruk-pomp zal weiden geplaatst
sprak burgemeester Mr v Fenema,
na Pief Candy in het Engels spe-
ciaal te hebben verwelkomd, de
aanwezigen toe memorei end, dat 16
Juni vcoi Zandvooit een gewichtige
dag betekent ,Hel zou mogelijk
kunnen zijn' aldus de burgemees-
tei „dat iemand veiwonderd zou
zrj i cvei het fe'.t, dat thans een
"bedirjf in gebruik wordt gesteld, dat
reeds enge tijd in weikmg is doch
men moge dan bedenken dat pu-
bliciteit even onmisbaar is als zui-
vei dunkwater Bovendien is dit
•werk zo belangrijk omdat daai-
lïiede iets geheel nieuws in ons land
tot stand kwam, dat een officiële
ingebruikstelling zekei op z n plaats
is Een geheel meu\\e badplaats is
aan 't vei rijzen en dit rad der voor-
uitgarg zal doordiaaien ook al pro-
beert men zo hiei en daar nog wel
eens een spaak in het wiel te steken
Behalve dit alles wil het Zand-
Toortse gemeentebestuur deze mid-
dag ock officieel dank zeggen aan
allen die aan de totstandkoming
van deze geheel nieuwe installatie
hebben medegewerkt'

Hulde brengt sprekei aan het
•uroegeie gemeentebestuur, dat in
1946 deze opdracht gaf en aan het
Rijksinstituut voor drmkwatervoor-
zienmg, dat m 1948 zulk een voor-
treffelijk lapport leverde, waarop
de bouw van deze installatie thans
berust die met elkaai een bedrag
vergde van ƒ875 000,— Zwolle gaat
als eerstvolgende gemeente in ons
land Zandvoort nu volgen en een
dergelijke installatie bouwen Een
installatie waardoor Zandvoort
thans m staat is, zo nodig zrjn
buurgemeenten van watei te
vooizien en die ook m het buiten-
land grote belangstelling trekt

„WURF-PRAET"

WULLUM v d. WURFF-
Het beste uniform voor n

badkapel is 'n badpak
(Voor de oudjes anno 1900')

Hieina ging de burgemeester ovei
tot het brengen van dank aan de-
genen die aan de bouw medewerk-
ten In de eerste plaats Ii H A D
Lmn, de uitvinder van dit nieuwe
droog-filtratie-systeem waarop hij
leeds octrooi aanvroeg Voor zijn
prachtig wei k huldigt de buige-
meestei meviouw Lmn. namens het
gemeentebestuur met fraaie bloe-
men Aan Pi of Krul werd dank
gebracht vooi zijn supeivisie, aan
Hi Boorsma de bacterioloog, die
meel dan 500 onderzoekingen ver-
nchtte, aan opziehter Booms elec-
tro-techmsch leider Bief er, allen
v an het Rijksinstituut vooi drink-
vvotervoorziening Voorts aan de
aannemeis v d Meulen te Zwart-
sluis, aan de Hr Rothscheid die de
clectusche installatie verzorgde en
aan de heer Haspels de tumbouw-
kundige die het prachtige plantsoen
cm de installatie ontwierp en door
de fiima \an Empelen & van Dijk
hetuitvoeien Verder aan de duec-
tcur van het Zandvoortse watei-
bedrijf de heer A A Cense die de
stimulerende en drijvende kracht
was onvermoeibaar in enthousias-
me en daadwerkelijke medewei-
king, de heien De Jong, Zwemmer,
Van Dijken en Kalff die hem bij
dit alles op zo uitnemende wijze
terzijde stonden Met het vertiou-
wen en de zekerheid uit te spreken
dat dit voortreffelijk oouwwerk
gedurende vele jaren Zandvooit
van watei zou vooizien verklaarde
de burgemeester de installatie in
gebiuik gesteld

Pi of W Krul dankte de bui ge-
meester voor diens vuendelijke
woorden eii merkte op, dat een
waterbedrijf met mogelijk is zonder
leiding Het is spreker een behoefte,
de Zandvooitse leiding van het
water(leiding)bedrrjf de heer Cense
en zijn naaste medewerkers nog-
maals te danken voor hun vooi-
treffelijke bedrijfskennis en mede-
werking Onder grote hilariteit
memoreerde spreker vervolgens dat
bij het nemen van watermonsters,
vele monsteis water te voorschijn
kwamen zodat het niet zo eenvou-
dig was, tenslotte een gunstig
itsultaat te verkrijgen Dank bracht
spreker tenslotte nog aan architect
Cordmg, die op zulk een uit-
nemende wijze de voimgeving der
gebouwen verzorgde i

Ir Lmn gaf hierna aan de hand
van een tweetal kaarten een tech-
nische uiteenzetting van de nieuwe
filtciinstallatie waarmede na 7 jaar
aiteid het sluitstuk van de water-
vcorziemng in Zandvooit werd vei-
kregen Een algehele ommekeer van
het bedrijf \ ond hierdoor plaats
omdat van de zgn , nat-filtratie
weid overgegaan naai het sjsteem
vrn de aroog-filter , iets vvaarovei
wij leeds eerder uitvoerig schreven

Na de uiteenzetting van ae heei
Lmn werd hè' gezelschap verdeeld
m viei gioepen in de gelegenheid
gesteld het bedrijf te bezichtiger en
werd met grote belangstelling van
het interessante waterzuivenngs-
systeem en alles wat hiermede
samenhangt kennis genomen Spe-
cira1 de filter-installatie, met de
fraaie modern ingerichte bediemngs-
gang en het interessante proces dat
zich beven en in de filterbakken
met het watei Voltrekt dat daarin
reeispioeit na door zgn ,venturie-
buizen te zijn voorgelucht weid
met giote interesse gevolgd

Zandvooit kan met recht trots
zijn CD dit unieke pompstation dat
\ oorlcpig nog enig is in ons land en
Zandvccrts- watervoorziening vooi
v ele jaren heeft veilig gesteld

Na afloop word door het gezel-
schap nog een bezoek gebracht aan
de watei toren te Zandv oort, waai
het gemeenteb^stuui na de bezicn-
tiFmg m het lestaurant de genod'g-
den een the aanbood K

Huzsekkapei of badkapei

Sterrit Citroen
Caaine wnzen wij nog even op de

stcrnt, die de Citroenfabrieken
Zondag naar het circuit van Zand-
voort organiseert Het belooft een
interessant gebeuren te worden, dat
aanvangt omstreeks, 11 30 u enwaar-
aan behendien^'-dsproeven en an-
dere autospcrt-evencmenten \ er-
bonden zijn "ntiee wordt niet ge-
heven Iedereen zal gratis het cir-
cuit kunnen bezoeken

Geslaagd
Onze plaatsgenoten, de heien P

Kreijger A v d Velden en J Zwem-
mer, slaagden deze week voor het
diploma 5-jange Handelsav ond-
school Onze felicitaties'

Polïtietoneel
De toneelgroep dei Zandvoortse

Politie Spoitveienigmg bericht ons
dat als speeldata s voor een toneel-
stuk in het seizoen 1954-1955 zijn
vastgesteld 7, 13 en 27 Nov 1954

Dit woidt een
artikel waarvan
U zult opkijken
Sneciaal gij a e
bij onze Zand-
vocrtse muriek-
kapel duect ge-
intcresseerd rijt
en zijn we dat
eigenlijk niet
allemaal m

Zandvoort' Hoevele malen is er m
wootd en geschrift al niet op ge-
wezen, dat het zeer wenselijk zou
?ijn, dat cn?e Zandvoortse muzick-
kapel eigen uniformen zou diagen'
Het woidt algemeen als een eerste
v ei eiste beschouwd dat een model
jduniformde kapel in Zandvoett
nu eindelijk eens haai intiede grat
doer- Dat hoeit erbij DIJ onze bad-
plaats in uitbieiding, een mu/iek-
kapel zonder uniform staat ons niet
meci, ook al hebben de leden hun
Zondagse spullen van tijd tot tijd
uit de mcttenballetjes gehaald om
te gaan concerteren

Want wij willen onze kapel met
kwijt integendeel wij willen, dat
de Zandvoortse muziekkapel, die /o
geheel en al bij Zandvoort hooit
meegroeit met het Zandvoort van
thans en steeds kraniger voor de
dag gaat komen

Dat dit van groot belang voidt
geacht, blijkt ook wel hieiuit, dat
onze burgemeester zich persoonlijk
vooi deze zaak inteiesseert Dat
dateert met vandaag of gisteren
m?ar dat is leeds geruime tijd 70
Wellicht zult U zeggen, dat Mr Van
Fenema wel iets andeis te doen
heeft dan zich te bekommeren ovei
het wel en wee van een stelletje
Iceteraars en dat b v Je br i v ,rjn
het Boulev ardcentrum heel wat
belangrijker is dan de zorg ovei de
jrsjes, broeken en petten van
ZE.ndvoorts muziekkapel Dat is
natuuihjk ook zo maai toch houdt
het een zeer nauw verband met het
ar dei Want we zullen ei ons op
moeten gaan instellen dat de Zand-
vooitse muziekkapel doei de steeds
groter \voidende uitbieiding van
Zondvoort ook een steeds meei
l elangi ijker plaats gaat innemen m
het leven van onze gemeente,
speciaal m de zomermaanden
wanneei duizenden vreemdelingen
Zandvoort bezoeken Als het Boule-
vard-centium er sti aks is, moet de
kapel erop zijn ingesteld dat men
daai concerten gaat geven en ook

35 jaar dierenbescherming in Zandvoort
Op 28 Juni van
dit jaar zal het
35 ]aar geleden
zijn, dat m Zand-
voort de plaatse-
lijke afdeling van
de Nederlandse
vereniging tot be-

schermmq van dieren werd opge-
ncht 35 jaar van tobben en ploete-
ren, 35 jaar pionierswerk, dat ook
m Zandvoort nog altijd in dit op-
zicht wordt verricht Het is met
enige bitterheid, dat ik dit moet
neei schrijven, maar het is helaas
niet anders, want nog altijd geniet
deze vereniging in ons dorp weinig
belangstelling en wordt weinig
activiteit ontplooid

Het bestuur is van mening, dat
dit f e i t zonder enige publiciteit
moet voorbijgaan , persoonlijk,
meen ik, dat dit niet mag,
omdat deze vereniging een te be-
langryke vereniging is, om dit 7de
lustium zo maar zonder meer te
laten voorbijgaan

Want er is méér aan verbonden,
dan dit 35-jarige bestaan alleen
Voor mi} ligt een brie], die een der

nchtsters van de afdeling was en
nog altijd een getrouw helpster m
de kliniek Daar ik er niet zeker van
ben, dat U van bestuurszijde over
deze jubilea zult worden ingelicht,
ben ik zo vrij, U daarop attent te
maken Een ledenvergadering is er
nooit meer Het enige contact met
de leden is in de kliniek, die zich
echter niet in de belangstelling van
het verdere bestuur verheugen mag
Dat er nog eens een asyl in Zand-
voort zal verrijzen hoop ik van
harte, maar dan zal de afdeling
Zandvoort wel weer heel wat jaar-
t]es ouder zijn"

Dat schrijven zit me een beetje
dwars Het spreekt van teleurstel-
ling en bitterheid en ook van een
hartelijk verlangen, dat eens betere
tijden zullen aanbi eken

Inderdaad wordt van het bestaan
van deze plaatselijke afdeling wei-
mg gemerkt We hebben nu langs
de spoorbaan een afrastering ge-
kregen van een stuk duingrond,
waarop eens het nieuwe asyl zal
"moeten verrijzen, maar tot nu toe
doet het meer aan de verblijfplaats
voor de kamelen in Artis denken,

inspecteur meer, hoevele malen
komt men met bij mij aan met
zwervende dieren, met olie-vogels,
met gewonde dieren Men weet er
hier geen raad mee Welke werke-
hjke dierenvriend laat zulke dieren
afmaken, wanneer het leven moge-
hjk blijff Ik weet wel, er is geen
geld altijd stuit alles af op dat-
zelfde chapiter, maai zonder acti-
viteit komt er ook geen geld
Waar moeten we onze dieren in
bewaring geven, wanneer we zelf
in Zandvoort eens met vacanlie

leden van de vereniging zond aan dan aan een weloverwogen plan om
de heer Nieuwenhuizen, voorzitter
van het hoofdbestuur m Den Haag
Ik wil U de inhoud niet onthouden
Het schrijven luidt aldus
„Zeer geachte heer Nieuwenhuizen,

Deze is dienende, U te doen weten,
dat de afdeling Zanduoort de 2Sste
Juni van dit jaar haar 35-jang
bestaan hoopt te herdenken Tevens,
dat Dr J Jongkind meer dan 25
jaai aan once khmek verbonden
was, dat mevrouw van Kerkoerle-
van Alphen eveneens ruim 25 jaar
in de kliniek werkzaam is en -mevr
R J de Joode-Maas een der op-

binnen deze omheining het asyl te
bouwen Sprak Hr Gosen in een
der laatste raadsvergaderingen er
niet van, dat hy meende, dat hiet
een concentratiekamp werd ge-
bouiod'

Ik zou zo qraag wat meer activi-
leit zien Is dit 35-jang bestaan nu
geen aanleiding, om te trachten, er
munt uit te slaan' Een huis-aan-
huis collecte, of een grote actie vooi
ledenwerving' Zandvoort heeft zo
broodnodig een goed asyl voor onze
dieren De toestanden zyn hier af
en toe benauwend We hebben geen

En dan moet U daartegenovei
Dr Jongkind eens stellen Dr Jong-
kind die dit jaar 25 jaar lang twee-
maal per week naar Zandvoort
komt om zieke of hulpbehoevende
dieren te helpen In vele gevallen
doet hij dat geheel belangeloos in
dat kleine onaanzienlijke schuurtje
m de Swaluestraat bijgestaan door
enkele der overgebleven actieve
leden Hij heeft het ei druk, altijd,
want cok Zandvoort kent het hulp-
behoevciide dier Ik had een lang
qcspiek met hem dezer dagen en ik
heb hem bewonderd Bewonderd
om zijn energie en uithoudingi-
vcrmogen Om 25 jaar lang, ondanks
telkens weerkerende teleurstelling
vol te houden, daarvoor u, moed
nodig Moed en liefde voor de taak,
die hij zich in Zandvoort weet toe-
bedeeld

,Ceen sentimentele dierenliefde '
zei hy mrj, ,maar een laerkelijke
belangstelling voor het dier is nodig '
en alt die bestaat, kan veel worden
vd richt Zo is het, laat daarom ons
plaatseliik bestuur dit 35-jaiig be-
staan aan^rvpen om een kiachtige
propaganda voor de afdeling te ont-
wikkflen K

nu dient men in de kortst mogelijke
tijd gei eed te zijn om te kunnen
optieden wanneer b v de heer
Bouu.es zcu «erzoeken, op het
teiras van zijn hotel een concert te
komen geven Het spreekt wel van-
zelf dat een geumfoimde kapel
daaivoor een absolute noodzakehjk-
heid is

On?e buigemeestei heeft het
intussen bil interesse \ ooi de^c
dingen alleer* met gelaten Voort-
vaiend als immei is Mr v Fenema
zeil leeds een actie begonnen en
heeft voor de uniformen van onze
kapel reeds een bedrag van meer
dan VIJFHONDERD GULDEN bij-
eengebracht' Dat klinkt misschien
ongelofelijk maar het is toch heus
w dar want de burgemeester heeft
het ons zelf verteld' Maar de
buigemeester heeft nog meer ge-
dran Hn heeft zich ook m vei-
bmding gesteld met de heer Bouwes
en deze bleek bereid te zijn, ook
/ijn medewerking te verlenen om
hst doel te bei eiken Zo spoedig
mogelijk m Zandvoort een geum-
Icrmde kapel' Ook al omdat de
heei Bouwes gaarne zou zien dat
af en toe dooi onze muzikanten
eens cp het teria» van zijn hotel
v erd gcconceiteeid'

Zo zullen we de toekomst van
onze kapel moeten zien mee-
gioeiend met het groeiend Zand-
vocit en we zullen er eindelijk eens
van moeten afstappen altijd maar
klein en bescheiden in ons optreden
te blijven Zandvoort is een zeer
belangrijke plaats cvei bekend in
binnen- en buitenland daaibij
behooit ten belangnjke kapel en dat
is onder de bekwame leiding van
directeui Wildschut heel goed
mogelijk'

Nu is er aan hetgten ik U hier-
boven vertelde een maar' ver-
bonden De initiatiefnemers die de
daad hebben gesteld om onze
muziekkapel van uniformen te
voorzien en daardooi vanzelfspre-
kend nieuw leven en eneigie m te
blazen dat zijn dus onze bjrgemees-
ter en de heei Bouwes stellen aan
dit alles een v oorwaarde, n l dat de
naam Zandvcortse muziekkapel'
wordt omgezet m Zandvoortse bad-
kapel o£ .Badkapel Zandvoort
om daai mede het karakter van de
plaats van herkomst nog wat meer
te accentueien Oi lijkt daarvooi
geen overwegend bezwaar aanwezig

Ik vei onderstel, dat het lezen van
het bovenstaande nog al wat deining
zal brengen op de eerstvolgende
repetitie-avond' Dat men bewonde-
ring zal hebben en zich dankbaar
gestemd zal gevoelen tegenover al
hetgeen hier in stilte werd tot stand
gebiacht en vooi bei eid Op het
bestuur der kapel lust m i nu de
taak, zich ten spoedigste met onze
buigemeester m verbinding te stel-
len om van hem de verdere bijzon-
derheden te vernemen en tevens de
plicht, voortweikend op dit initiatief,
ten spoedigste een actie te onder-
nemen om het „badkapel-fonds
dat thans op het punt staat te woi-
den in het leven geioepen zo sterk
mogelijk te maken, — waarvooi,
naai ik meen — van de zijde dei
leden leeds plannen in voorbeiei-

(Vervolg pag 2, Ie kolom)

O mijn Pappa...
Moederdag was dit jaai \ ooi de
meeste moedcis een hecihjke dag
Vadeis en kmdoien hebben zich
toen uitgesloofd om moedei die
dag eens echt te vei wennen As
Zondag 20 Juni op VADERDAG
is het de beuit vooi vadci
E clUlii is hi] wanneei hij zo n
enkele kcei m het jaai een be-
wijs van waaideimg kirjgt een
spcntaan geschenk v a n viouvv
en kindei en
Biivooibeeld een hecilrjUe fles
Lotion een staal ot flacon Aitei
Shave Lotion een pot BiilUmtinc
oJ Bijleiecm een pi acht nylon
Scheel kwast of een nieuw
seheei appai aat'
C eet hem met Vadeid.ig een
todcau dat hii giadg heeft maai
uithoudt een ding'
Vooi VJdcidag-gcschenken

Parfumerie Hildering
KXRKSTRAAT 23
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Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9

TELEFOON 2150

Ingezonden
der Redccrie.

Zandvoort o-p z'n smalst

Een paar jaar geleden werd m
Zar.dvoort een nieuwe straat ge-

ilats. die spoedig bewoond waren
cc-or nette mensen met dito namen.
Eekeek je die straat, dan dacht ?e:
die mensen wenen daar lang met
gek. Met aan de achterkant dat
prachtige uitzicht op de zee. G-e-
iukkige stervelingen! Ja. dat dacht
.ie. Maar .ie had het helemaal mis.
Trant de bewoners — zoals men mij

scnirnend verdriet, en — de naam
van de straat was daar de oorzaak
van. Die straat heette — en het
was ook erg — de Herman Heijer-
mansstraat. Xa enige t:;d. toen men
elkaar wat beier kende, stak mer. de
hoofden brj elkaar en men vroeg

meer passende naam voor onze
straat. Een zucht van verlichting
ging op. toer een karaktervol tand-
srts het initiatief nam. zijn moed.
z'n vulpen en een lijst bij elkaar
zocht om daarmee adhesie-betui-

met weinig steekhoudende argu-

en dat Hei.-ermans beter op r'n
plaats :cu z:jn in Xoord. waar ook
een dichter vernoemd was. ging in
zee. voorzien van de handtekenin-

zaak kwam in ce raadsvergadering
en werd door enige wethouders bot-
we-g van de hand gewezen met de
woerden, dat He::ermans. die in
Zardvocrt gestorven was. alleen al
om zijn ..Cp Hoop van Zegen'' recht
had op een straat aan de zee. Een
tegenstander repliceerde, dat je
He:;.ermans dan evengoed een straat
bi; een kerkhof kan geven, had hij
..Allerzielen" ook niet geschreven?
Xa véél gepraat werd met 10 stem-
men voor en 4 tegen de Herman

De Favaugeplein. en de opposanten
v. erden zoet gehouden met de be-
lofte. dat eer. in aanbouw z:jnde
straat in Zandvccrt-Xoord. waar
een oude mannen- en vrouwenhuis
zou kernen, de naam Herman

dit voorval, dat sterke herinnenn-
gen aan de oorlog oproept — al
enige maanden geleden plaats vond

Naar aanleiding van het gebeurde
stelde ik Burgemeester en Wethou-
ders er van in kennis, dat noch mijn
kinderen, noch ik. er pnjs c-p stel-
len. dat er ooit weer in Zandvcort
een straat de naam van Herman

Elke avond 8 uur:
n-ZUGE- EX CLAVICI-ZXE

ZAXDVO03.T

AffffSX CABARET „EXTASE"

*:
Heden, VRIJDAG 18 Juni, 20.30 uur:

Exclusieve
BADPAKKEN-SHOW

HEINZELMANN ORCHIDEE
& CATALINA uft de U.SA.

*

PSPITA KAMIRSZ

*TRIO FARLOW
ie

MARSARITA OfAZ &ONZALEZ

*Dagelijks

*
iddaa thé Dcnscn-.

2 Juli markt-avond

ICa ce ro succesvc-1 verlopen
vGCr;aars:er.icor.stelling Zatchaku
m hotel Sc.uwes gehouden, heeft de
ccrr.miss:e ..Zand%-oorts M:dder-
star.d5belar.ger." alweer een nieuwe
act:e cp haar programma staar.

Cp Vr:;dag 1 Juli zal men n.l. op
het ?.aadhuisple;n dus in het cen-
trurr. van hè: dorp. een originele
..rnar^tt-avcnc" organiseren, -ivaar
Zasdvoortse winkeker-stancwer-

rullen aanbieden. Een én ander zal
v* Green opge.uisterc door ce Komst
van een draai-orgel. Men over-
wesgt aan d;t evenement een prrjs-
vraag te verbinden voor de beste

Ee deelname staat ooen voor
elke Zandvoortse -winkelier en aan-

merr. Kcstverlorenstraat r. o. 34 be-
ncemd tot marktmeester. Aanmel-
dingen. hetz:; rr.cndeling. schrifte-
Ji;k cf telefonisch moeten tot hem
v, ei een geric.tt. Telefocnno 2855.

Het gemeentebestuur verleende

men; er. gelet op de ervaringen, die

sluiting ven de jaarlijkse winkel-
week ver oer. opgedaan, verwacht
men eek thans voor deze gebeurte-

ceelremers als v=n pub:ek.

Maakt Vader blij
met een nuttig geschenk!

HEHEX G^.'ERHZIvCSZx'en WE~EK:kxD SHIRTS

Pcplin Overhemd met moderne boord, prima
pasvorm er. uitstekende afvrerking in
crrerse kleuren ?.ôö

^o^o •^-^r-^^=.^ T--^-^."^^" -~5 05
roeren bassen in a^ie rr.oge.:^rte dessins en

..Swan" Heren Zakdoeken in luxe dozen var.
3 stuks verpak: per sruk ...-"1.50: /"l.30: .r"Q.95

EEX O X G E K E X D E COLLECTIE
EEX ELDCRADO VOOR VADERDAG

nes" 3e::7.?::: eer.s onze 3cdpai:::c': sorter

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG
Haitestraat 4O
EEXS KLAXT:

Telef. 2087
B!LJJ?T K.L.AXT!

Viswedsirijd

t'.'r -:unnen cns indenken, dar
T2eiTGiiir Heijermans op het eerste
heren rcTi deze ncc~n?"er'Lcls?2~ing
zéér leïeTj^cesrelQ is, peu-eesr. Maar
'jz'Z hebben 5:eT-: de indruk, ca: ce
•L'tsOrlichiing. aie -ij kreeg, sierk
eenzyciig is oeireest. iTnm-ers. e~ is
o.:. \n dere nac.m.^-erii'isse'iinc nie~s
krenïteids. Z>ct ïict er heïeTnccï QCTÏ
noe men de zaak bezie'. In de eerste
p!ac:s tcas her een onmogelijke toe-
srcnd der de achterzijde ran de jlct-
aebc'a-Lcen acn de Boulerard De
Fa.~cc.uge u~c.s oeïepert en de tóór-
zr/ce a.zn de Herman H ei} er-man s ~
sz~ccr. Da~ pdj. m.ei"ro*atr Hei^er-
"•rtCTis mc-pe dn t-en ons aannemen,
reeas meerdere m.a.len aanleiding
tot moeilijkheden. Hierin moest",
hce den ook. verandering k.ome~i.
Dat B. en K", dece oplossing ronden,
icen men daarop dcor de bezccners
loerd atzerc. gemaak', getuigt o.i.
slechts van gro:e -jcaardering en
piê'eit i'oor onze grote Hollandse
meesier. VScn: naar hem urerd ihans
een iceg genoemd, die straks één
der belangrijkste u'egen in Zand-
rcorr cal zr/n, véél belangrijker dan
d? pcrfceerpïacts vóór de ila~-
gebouwen, die voorheen Herman
H zij er m c n s si r a at icerd genoemd. De
nieuwe Herman HeijermanstL'eg
u*orct de groie verbindingsweg naar
Zandüocrt-Jvoord, die niet voert
langs een maa^ doodgewoon „oude
mannen- en vrouwenhuis", doch
langs een complex voor bejaarden,
dat straks de trcis van Zandvoort
zal zijn. een wc*e lusthof, waarover
alom in ons land ~al wo'der. ge-
sproken. Een straat, die bovendien
roert naar s:ra:en die genoemd
werden nac^ prcre Hollandse le ï rer-
kundigen. wij noemen slech's Von-
delstraa:, BilderdTï'-csï^cat. da Costc-
stract enz. Zit hierin iets kren-
kends? Wij menen het lecenóeer.
Mevrouw Heijermans moge e^van
overtuigd ~ijn. dar Zandvoori er
trcis op is, zulk een belangrijke weg
naar haar onvergetelijke echtcenoot
te hebben vernoemd. Red.

DAMES, UW

Orchidee Badpak

BAKELS
Het cudste adres me: ce grootste sor'erlng!
Vo-oris : Dames-. Heren- en Kiin-der Sh-orïs.

Heren Zicemb^oek-ei
Tevens ruime $orterina .

ANTH. BAKELS
Sinds 1874 - Kerkstraat 29-31

Ee Zandv. politie sporrrereniging
hield Donderdagmorgen van 6—9
uur een vis-.vedstriïd voor de leden
in de v:;ver van het Vi;veroark.

Cndanks de aan-.vezigheid van
snoeken van respectabele armetin-
een en karoers van ten minste tien
pcnd zwaar, die verleidelijk rond-
z-.vcmmen. bleven de resultaten
slechts t>overtjes. De volgende re-
sultaten v.-erden behaald:

C. V.*, van Akooy 14: H. P. Hui;s-
man 13: C. van HÜifeler. 13: C. Ver-
heul 12: 3. Paan- 12 : P. Douma 11:
de Wit 10: Popkema 8: VTillemse 6:
de Kruijff 5: Stouthamsr 5: Zi;p 5:
van Buiiren 5: Rutgers 2: Pols 1:
Sisenberger l en Deutekom. .niets.

Fenema. woonde een gedeelte van
de henrel\vedstri;d bn. vergezeld
van zi.-n echtgenote en reikte met
een humcrltische toespraak de vele
prezen uit. Korpschef Huijsman
vertolkte de dank van het korps
voor dit zozeer op pnjs gestelde
gebaar van Zandvoorts burge-
meester.

': Is Zondag VADERDAG, en pi
XYv.icrt do"ï rcv cocTtcr. COOT en -'vc
Iets. ITCGT TTÏ^I herr.. rëër t-eel

p'.ei-e- mee doe'.
-41s L" 't b?7 Drommel 'r.n.cHt.

riTid: pc hè: o!i:jd goed:

Sigarenmagazijn DROMMEL
KALTZSTHAAT 9 - TEI^EF. 2151.

Steeds het beste!
Dat is het hoofddoel van SLAGERIJ BURGER.
Dat door onze grote omzet en vakkundige in- en
verkoop methoden onze prijzen laag zijn. is

een prettige bijzaak.
Een kleine greep ui: onre prijzen.

Doorr. R.lat>pen ..... .' ...... 500 gr. -"1.78
Kalfslappen ................. 500 gr. ƒ1.65
Lamslappen. vanaf ......... 500 gr. ƒ1.48
Dcorr. Varkenslapper. ....... 500 gr. ƒ1.38

£r:^c reclcme ROLLADZ ho'.i or; 500 er. /I.5S
L-amsvet ........................... 500 gr. /"Ö.59

Weekend reclamlame: 100 gr Pekelvlees' C5 Q
100 gr. Levervr. i, U J7

Gebrs. BURGER's SL&GERtJEW
Haltestraat 5 - Zandvoon - Tel. 2994 - 2643

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

«-\Yv\\
DEVELOPPING \ »v

PRINTING

r Foto- en Fi lmstudio Joh. v.d. Meer f A *
vAx FOT° «I-ION.. v-'H/>
,\ ^ KALTESTRAAT 69 - ZAXDVOOHT - TEL, 2778

2 min. van het station 2 min. de la Gare
2 min. from the station 2 min. v om Bahnhof

DEVELOPPEMENT

ffiïA > T1RAGE
^^ S ENTW1CKLEN

KOPIEREN

BURGERLIJKE STAND
11—16 Juni 1954.

Geboren: Juliana Anna Andrea
Züaria. dochter van J. J. Vasterman
en J. K. E. M. Hompe.

Overleden: D. L. l\Iul!=r. oud 50 j .
echtgenoot van M. S. Frank.

4 punten van belang!
•*• SOLIDE STOFFE.V

•̂ T MODER.VE COUPE

7t BESLIST LAGERE PR1JZEX

•fc EVENTUELE VERANDERINGEN GRATIS

Dat vindt U alleen bij:

KLEDING-
BEDRIJF

o.a.: COSTUUMS ..
SPOHTCOLEERTS
PAXTALGXS
REGENJASSEX ...

van ƒ 45.— tot ƒ 128.-
van ƒ 29.— tot .7 S3.—
van ƒ 12.— tot .f 43.-
van f 29.— tot T" 95.—

Verder een ruime sortering in Joppers.
Field Jccts. Windjacks. Shorts. Khaki

enz.

Kerkstraat 2O Telef. 3136

DaU<KER!j VAX PETEGEM 4. 2N.

KERKSTRAAT 2B - TELEF. 27?£

VERZC&GT AL uw DRUKWERK

TAXI?
2600

SCKROEDER - HOGEVTEG 50
Trouwen, lange c/sfc

billytie prijzen.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels. - G"veral te ontbieden!
P. WATEHDRINKER - TEL. 2164

Zondagsdienst doktoren

Gedurende de seizoenmaanden (Juni
Juli en Augustus) is de Zondags-
dienst voor de Zandvoortse doktoren
opgeheven. De vier plaatselijke art-
sen (Dr. B. Entzinger. Dr. H.K. van
Es. Dr. J. van der Meer en Dr.
C.F.M. Robbers) zijn dan voor spoed-
gevallen doorlopend te raadplegen.

Zondagsdienst
wïjlcverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik ie maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur. alleen bij noodgevallen.

-4.5. Zc7idap: Zr. C. W. van Dijk.
Gasthuishofje 27. telefoon 2791.

Autorijles
Ge-diplomeerde en erkende K.X.A.C. Rijschool

P. TUIJN
Vergierdevi-eg 30. HAARLEM. Telefoon 24439.

Tevens VERHUUR ZCXDER CHAUFFEUR
4- en 6-persoons \vagens.

Grens documenten ccixerio.

Zondag feest voor de Vaders!
Moeders, kinderen, verwent hem die dsg!
'n Leuke das. overhemd of sokken, er is al t;; d
wel wat te vinden.

MQOY
TANDVOÖRf

Zie onze etalages Grote Krocht. Tourmg Zand-
voort. Raadhuisplem. en ir. Hotel Bouv,'es.

De grootste sortering
merken camera's in diverse prijzen

Vindt U in een SPECIAALZAAK:
Kleuienfoin en Smalfilms.
Specialitei: in klembc-fclcivergro-.ingen.
Kinderreportsges aan huis en in de studio

FOTO-K INO H A M B U R G
GR. KROCHT 19 - TELEF. 2510



van Maakt Uw badgasten erop attent, dat óók in de Zandvoortse zijstraten prima winkeliers wonen.
Een voorbeeld daarvan is Slijterij HAMERS, Kostverlorenstraat no. 34, Telefoon 2856.

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 o£ 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

TE HUUR op goede stand:
HUIS met ged. overname
meubilair (6 k. keuk. serre)
Br. no. 113 bur. v.d. blad.

WIE WIL jongen van 11 jr.
2 of '3 maal p. week LES
GEVEN in rekenen en
schrijven. Brieven nc. 114
boekhandel van Petegem.

MEISJE GEVRAAGD voor
de kinderen en lichte
huish. bezigheden. Bernsen
Hogeweg 70, Zandvoort.

TE KOOP aangeboden:
B A N K S T E L in prima
staat. Te bezichtigen Vrij-
dag tot 9 uur; Zaterdag tot
3 uur. v. Speykstr. 13a.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

BRIL
gebroken?

Even naar
Brillenspecialist

Mr. Opticien.
HALTESTRAAT 58
TELEFOON 2174

Erkend leverancier
voor alle Ziekenfondsen.

es zuivere koffie
Albert Heijn's Boffie-koHie is de krachtigste, geurïgste

- in één woord - de lekkerste koffie.
En toch óók de voordeligste!

Want zonder kortingen - die immers toch door
U zelf betaald worden • koopt U bij Albert Heijn

de fijnste koffie voor een lagere prijs.
Neem eens de proef. Zélf zult U zeggen -
is geen betere, geen voordeliger koffie dan

ALBERT HEIJN KOFFIE

ROODMERK

BRUIN2ÜRK

ORANJEMERK zei

NETTE WERKSTER ge-
vraagd. Mevr. Drommel.
Hallestraat 9.

VERWARMINGSBEDRIJF N. J. TEERLINK
Grote Krocht 7, Zandvoort, VRAAGT:

een jongen °n
m„<

een leerl.-monteur

GEVRAAGD voor het gehele of gedeeltelijke
seizoen 1954:

een grote gestolf. oi gemeul).
KAMER of KAMER EN SUITE

Liefst in het directe centrum van Zandvoort.
Brieven no. 3-5 bureau van dit blad.

Gemeente Zandvoort
Voor een eerlang in gebruik te nemen en

thans nog in aanbouw zijnde school voor voor-
bereidend lager onderwijs worden gevraagd

twee kleuterleidsters
in tijdelijke dienst.

Jaarwedde met akte A ƒ1680.— tot ./2814.—
(vier tweejaarlijkse verhogingen van ƒ283.50.)
Jaarwedde met akte B ./198Q.—,tot ƒ3060.-
(vier tweejaarlijkse verhogingen van ƒ270.—.)
Sollicitaties (ongezegeld) aan de Burgemeester

vóór l Juli a.s.

Aangifte leerlingen
openbare scholen

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat gedurende de week van
21 t/m 2C Juni a.s. nogmaals gelegenheid wordt
gegeven tot aangifte van kinderen, die met
ingang van de nieuwe cursus de Hannie Schaft-
school, de Karel Doormanschool of de Dr.Albert
Plesmanschool zullen gaan bezoeken.

De aangifte moet geschieden tussen 9 en 12.30
uur ter gemeentesecretarie, afdeling onderwijs
(ingang Haltestraat.)

Hofleverancier

ALBERT HEIJN
vraagt voor het seizoen:

Flinke Noodhulp (Vrl.)
van 's middags l uur tot 's avonds 10 uur.
Hoog loon en bedrijfskleding gratis in
bruikleen. Gehuwd geen bezwaar.
Pers. aanmelden in ons filiaal te ZAND-
VOORT, Kerkstraat 30 of Gr. Krocht 24.

Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 18 t.m. Maandag 21 Juni 8 uur
Het nieuwe lachsucces met FERNANDEL

FERNANDEL eerst, komiek, toen ernstig
acteur, nu een sublieme comediant, glo-
reert in .,De Schoonheidsspecialist".

Toegang 18 jaar.

Vanaf Dinsdag 22 t.m. Donderdag 24 Juni 8 uur
Dit is de film voor de tienduizenden die
de schoonheid van „Morgen is te Laat"
hebben doorleefd. Dit is het verhaal van
een jonge liefde, een geluk, dat te groot
was om duurzaam te zijn!

ULLA JACOBSON - FOLKE SUNDQUIST

Één zomer slechts
heeft z3| gedanst

Een Zweedse film vol fel realisme!
Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 20 Juni, 2.30 uur
De grootste show-film ooit in Engeland
gemaakt. - VERA ELLEN - DAVID
NIVEN - CESAR ROMERO

Lach en vergeet
In Technicolor. Alle leeftijden.

's Ochtends naar het' warme strand en
's Middags met Uw kinderen naar het dansspel

uit te voeren door leerlingen
van Mevrouw LILY ORGODET

op Zondagmiddag 27 Juni
half drie
in de koele zaal van

TMëAT&R M&M&P0LS

TOEGANGSBEWIJZEN a ,/'2,50, ,/'l,50 en ./l,-
(incl. bel.) van heden a£ verkrijgbaar bij:
Touring Zandvoort, Raadhuisplcin, Tel. 2262 en
bij Dansschool Lily Crgodet, Burg. Engelberts-
straat 62, Tel. 2393. - PLAATSEBESPREKING:
Zondag 27 Juni van 11.30-12.30 in Monopole.

SnEugène
Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dam

PERMANENT
INDIVIDUELLEMENT

met en zonder machine
en zonder electra, kleur-
spcelingen in de nieuw-
ste modetinten, cok zeer
geschikt voor wit en

grijs haar.

JANSEN EN PiETERSE
P. Zeg Jansen, mijn vrouw vond

dat idee van Hamers over een
Zandvocrtse zij-straten-vereniging
helemaal niets.

J. Dat begrijp ik niet. Mijn tante
Kiek vond het niet slecht bedacht.
Vooral die slagzin: „Kijk in de
hoofdstraten en koop rustig in de
zijstraten". Ze zei: „Wanneer je in
de drukke winkelstraten koopt,
weet iedereen wat je eet en drinkt
en als je dat in de zijstraten doet,
niet." Maar nu een ander praatje,
Pielerse, weet je, dat het Zondag
Vaderdag is?

P. Natuurlijk weet ik dat. Ik heb
er al rekening mee gehouden óók,
want ik heb niets bij Hamers be-
stcld, omdat ik ervan overtuigd
ben, dat ik wel met het een en an-
der verrast zal worden.

J. Goed bekeken Pieterse. Mij is
het nét zo gegaan. Waar zou men
immers ons, Jansen en Pieterse en
met cns vele andere Zandvoortse
Vaders een groter pleizier mee kun-
nen doen dan fc.v. met Hamers Du-
caat a ƒ7.15 per liter?

P. Zo' is het Jansen. Hamers heeft
nu óók van die leuke proefflesjes
van 90 cent. En ik ben ervan over-
tuigd, dat de vader, die zo'n proef-
flesje op Vaderdag ontvangt, al
spoedig overgaat naar het kwart-
liter flesje, daarna na de halve liter
fles, en tenslotte bij de liter fles te-
landen.

J. Zo zie je alweer Pieterse, de
keuze voer Vaderdag is niet moei-
lijk. 't Is maar een weet! Hamers,
Kostverlorenstraat no. 34, Tel. 2856
is voer Vaderdag het aangewezen
adres. (Adv.)

Méér bouwkas-woningen
Met de bouw van het complex van
28 middenstandswoningen in het
uitbreidingsplan aan de Dr. C. A.
Gerkestraat voor spaargelders bij
de N.V. Bouwkas Noord-Neder-
landse Gemeenten wordt dezer
dagen een aanvang gemaakt. De
grote belangstelling, die voor • dit
type woningen bleek te bestaan,
heeft de bcuwkas ertoe gebracht
een plan te ontwerpen voor de
bcuw van nog 8 van dergelijke wo-
ningen en wel aan het nieuwe ge-
deelte van de Tolweg. Voorts is de
bcuwkas voornemens 16 iets klei-
nere woningen te gaan bouwen aan
de parallel met de Tolweg lopende
Piet Leffertsstraat.

Ten raadhuize kunnen bij de
plaatselijke secretaris van de bouw-
kas tot 23 Juni a.s. alle gewenste
inlichtingen omtrent de deelneming
in dit complex worden verkregen.

Uitbreiding edelmetaalgieterij
In September van het vorig jaar

werd door burgemeester en wét-
houders geweigerd een door de
eigenaresse van de Edelmetaal-
gieterij aan de Zuïderstraat 13a —
achteraf — gevraagde vergunning
voor het uitbreiden van deze fabriek.

De redenen van deze weigering
waren klachten van de omwonen-
den over de ernstige hinder, die zij
van deze fabriek ondervonden.

Het gemeentebestuur achtte deze
klachten n.l. volkomen gegrond en
meende dat'daaraan door het stel-
len van voorwaarden niet tegemoet
gekomen kon worden.

De eigenaresse van de fabriek is
tegen dit besluit bij de Kroon in
beroep gegaan.

Bij K.B. van 24 Mei j.l. is op dit
beroepschrift beslist. Uit het K.B.
blijkt, dat de Kroon met het ge-
meentebcstuur van oordeel is, dat
de Edelmetaalgietcrij in haar hui-
dige vorm inderdaad ernstige hin-
der voor de omwonenden veroor-
zaakt. De Kroon is echter tevens
van mening, dat de bezwaren geheel
weggenomen zullen zijn, indien de
eigenaresse van de fabriek een
aantal geluid- en trillingdempende
voorzieningen aan de machines laat
treffen en indien de ergste lawaai-
vcroorzakende machines tijdens het
seizoen tussen 18 en 8 uur niet in
bedrijf zijn.

De Kroon besloot daarom het wei-
geringsbesluit van burgemeester en
wethouders te vernietigen en alsnog
de gevraagde vergunning te ver-
lenen, zij hot dan onder een 13-tal
nauwkeurig omschreven voorwaar-
den, waaraan op 24 Juli a.s. moet
zijn voldaan.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Juni:
20 5.53 13.00 18.17
21 6.33 13.30 19.00
22 7.15 14.00 19.43
23 8.07 15.00 20.36
24 9.05 16.00 21.34
25 10.04 17.00 22.34
26 11.12 18.00 23.47

berijdbaar
1.30 10.00-16.00
2.00 10.30-17.00
2.30 11.00-17.30
3.30 12.00-18.30
4.30 13.00-19.30
5.30 14.00-20.30
7.00 15.00-21.30

Samengesteld door P.v.dMijeKCzn,

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Kosteloze inenting
tegen pokken

Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken bekend, dat op
Zaterdag 26 Juni 1954, des namid-
dags 3 uur, de gelegenheid zal zijn
opengesteld tct kosteloze inenting
cf herinenting tegen pokken, van
hen die zich daartoe in het Consul-
tatiebureau aan de Poststraat alhier
aanmelden.

Het verdient aanbeveling, behou-
dens bijzondere omstandigheden,
elleen kinderen beneden de leeftijd
van twee jaren te laten inenten.

Voorafgaande raadpleging van de
huisarts is gewenst.

Verzocht wordt trcuwboekje van
de ouders of geboortebewijzen van
de kinderen mede te brengen.

Zandvoort, 16 Juni 1954.
Burgemeester en
Wethouders voornoemd,

De Burgemeester,
VAN FENEMA.
De Secretaris,
W. BOSMAN.

Exclusieve geschenken voor

Vaderdag
vindt U bij

BAKELS
c.a. Kerko Overhemden en
Pyama's, Dassen, Sportriemen
Manchetknopen, Dasspelden
enz. Sokken en Anklets in wol
en nylon. - Zwembroeken,
Sweaters, Shorts. Portefeuilles
Actetassen en Portemormaies.
KERKSTR. 29-31 - TEL. 2531

Deze week RECLAME

250 gram Allerhande
voor 60 cent

PRINSENHOFSTRAAT hk Brugstr.
TELEF. 2153

is goedkoper dan U denkt!

2560
of

2214
P.Kerkrnan's
Autobedrijven - Kaltestr. 63

Administr-kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19
Wij geven Hoboca-km.bonnen

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappel handel

A. BOL
15

Talef. 2O66

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT
Herenstraat 4 - Telef. 2137

Voor Zandvoort, Bentveld,
Aerüenhout.

Adverteert in dit blad
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Ambulance-auto
in poiitie-garage

De recente ongevallen, waarbij de
Zandvoortse ambulance-auto eerst
geruime tijd na het ongeluk, arri-
veerde, hebben opnieuw bewezen,
dat nodig nieuwe voorzieningen
dienden te worden getroffen.

Dit late verschijnen op de plaats
van het ongeluk lag zeker niet aan
de voortvarendheid van de beide
•mannen, die als chauffeur van de
Zandvoortse ambulance-dienst op-
treden, want méér dan eens hebben
wij persoonlijk kunnen vaststellen,
hoe zij, wanneer de oproep hen
bereikte, direct klaar stonden om
in de kortst mogelijke tijd aan-
•wezig te zijn, doch véél meer in het
systeem. Over het algemeen werkt
de Zandvoortse dienst bij ongeval-
len snel en perfect. De politie is —
thans mede de mobilofoon, — die
onschatbare diensten bewijst, in
een minimum van tijd naar de
plaats gerequireerd, waar dat nodig
is en onze doktoren laten al even-
min op zich wachten, waarbij het
systeem van het uitsteken der rode
kruis vlaggen, indien zij niet thuis
worden getroffen, feilloos werkt.
Bleef nog slechts de ambulance-
dienst, waarvoor nog geen goed
systeem gevonden was. Politie
klaagde, doktoren klaagden en het
•publiek betoonde zijn ontevreden-
heid daarover, hetgeen Maandag-
nvond bij het auto-ongeval op de
Noordboulevard opnieuw bleek,
•waardoor h.et nemen van maatrege-
len direct noodzakelijk werd.

Van gemeentewege waren n.l.
twee gemeente-ambtenaren aange-
wezen, dienst te doen als chauffeur
•op de ambulance-auto. Een daarvan
had slechts telefoon, de andere
moest van huis worden gehaald.
Bovendien waren beiden overdag
als chauffeur werkzaam bij de
vuilophaaldienst. De ambulance-
auto stond in de brandweergarage
en moest, wanneer men één van
belden had weten te bereiken, daar
eerst gehaald worden. Deze om-
slachtige manier van werken maak-
te vanzelfsprekend directe komst
onmogelijk.

Zandvoorts burgemeester, op één
en ander door de korpschef van
politie attent gemaakt, heeft niet
geaarzeld, onmiddellijk in deze
toestand verandering te brengen.
Men heeft, hoewel dit practisch
onmogelijk was, in de politiegarage
ruimte gemaakt voor de ambulance-
auto, die dus voortaan in de garage
van het politiebureau zal worden
gestald en bij melding van een
ongeval direct mee zal uitrukken,
bestuurd door een politie-agent.
Eén der chauffeurs zal worden ge-
waarschuwd en. behoeft zich dus
voortaan niet meer naar de brand-
•weergarage te begeven, doch naar
de plaats van het ongeval, waar hij
de ambulanceauto zal aantreffen en

„WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF:

„Is 't nou zeumer,
of mot 't nog zeumer worde?"

De Zand voort-Estafette
De heer J. Vissers zond ons het

volgende communiqué:
Voor de 9e ach-
ter eenvolgende
maal wordt dit
jaar op Zaterdag-
avond 10 Juli om
half acht de tra-
ditionele Zand-
voort-Estafette
georganiseerd, de
alom bekende

hardloopwedstrijd voor voetbalclubs.
Het dagelijks bestuur van Touring

Zandvoort acht deze wedstrijd wel
degelijk van groot belang voor ons
dorp en stelt daarom een ruime
garantie van ƒ200,— ter beschik-
king.

De Burgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema, zal ook dit
jaar met zijn gezin de wedstrijd
bijwonen, het startschot lossen en
de prijzen uitreiken.

Zandvoorts politiecorps zorgt,
zoals elk jaar voor een uitstekende
regeling langs het gehele parcours.

De afdeling Zandvoort van het
Rode Kruis zal met z'n mensen
weer aanwezig zijn.

De bekende firma H. Schuilen-
burg stelt, zoals alle jaren, huis en
balcon ter beschikking van tijd-
opnemers, pers en juryleden, maar
tevens voor de snelste rondeloper

voor het verdere vervoer van de
gewonde zal kunnen zorgen. Dit-
zelfde geldt voor de heer Loos, die
zulk voortreffelijk werk bij het
vervoer en de eerste hulpverlening
levert en volledig blijft ingescha-
keld.

Dit alles vernamen wij van Dr.
van der Meer en van de korpschef
van politie en ongetwijfeld zullen
deze maatregelen ertoe bijdragen,
dat de eerste hulpverlening in
Zandvoort thans tot in de perfectie
geregeld zal blijken te zijn. Üiter-
aard geldt deze maatregel voor-
lopig slechts voor de komende sei-
zoenmaanden, omdat de extra
drukte dit dan méér dan ooit
noodzakelijk maakt. Over hetgeen
daarna te doen staat, zal men zich
nader beraden, daar de poiitie-
garage te klein is, om in de huidige
vorm doorlopend de ambulance-
wagen te herbergen.

Wat het ziekenvervoer betreft,
moet de dienstdoende chauffeur
dus voorlopig de ambulancewagen
uit de politie - inplaats van uit de
brandweergarage halen.

een extra grote vergulde medaille.
Het is traditie geworden dat de

winnaars een grote krans ontvan-
gen en daarmee het parcours rond-
gereden worden. Deze krans wordt
geschonken door de Directie van de
Automatenspeelzaal in Zomerlust.

De Zandvoortse caféhouders en
winkeliers hebben weer een bijzon-
der groot aantal fraaie prijzen ter
beschikking gesteld.

Voor de derde maal in successie
schenkt de heer D. Petrovitch,
Kerkstraat 10, vijf vergulde me-
dailles als Ie prijs.

Het raadslid, de heer M.Weber,
geeft eveneens voor de derde ach-
tereenvolgende maal de 2e prijs,
vijf verzilverde medailles.

Café Oomstee, Kerkstr. 11, heeft
de 3e prijs voor z'n rekening ge-
nomen, vijf bronzen medailles.

De 4e prijs bestaat ook dit jaar
wederom uit vijf diners, beschik-
baar gesteld door restaurant „De
Rotonde" aan de Strandweg.

De Waals cafetaria en broodjes-
paleis, Kerkstraat 5, geeft vijf taar-
ten als 5e prijs. Ook de Zandvoortse
Handelsvereniging schenkt voor de
derde keer een grote fruitmand als
6e prijs. De fa. Heldoprn, Grote
Krocht 11, stelt een fruitmand be-
schikbaar als 7e prijs. De Zandv.
Politie Sport Ver. geeft, evenals
voorgaande jaren ook weer een
prijs, n.l. een grote taart voor de
8e plaats. De 9e prijs is een taart
van de fa. Houtman, Kerkstr. 15
en de 10e prijs bestaat weer uit 100
sigaretten van de firma Drommel,
Haltestraat 9. De oudste deelnemer
ontvangt van de fa. Spoelder, Hal-
testraat 14 een fles Eau de Cologne.
De langzaamste loper ontvangt van
„Het Wonder van Zandvoort" een
lepel en vork.

De enorme wisselprijs van Zand-
voorts gemeentebestuur, dient dit
jaar voor de tweede maal als hoofd-
prijs. Zal Zandvoortmeeuwen er in
slagen de fraaie prestatie van 1953
te herhalen?

Verschillende bekende inschrij-
vingen kwamen al binnen en er
staat ons een zeer spannende race
te wachten.

Op Vrijdagavond 9 Juli kunt U
in dit blad de volledige deelnemers-
lijst met borstnummers lezen.

Wanneer ook het publiek en de
zon hun onmisbare belangstelling
geven, kunnen we een drukke ge-
zellige Zaterdagavond tegemoet
zien. J. VISSERS.

Zaterdag 26 Juni
ANJERCOLLECTE

Wat is een orkest zonder lesse-
naars en stoelen? Wat is een toneel-
gezelschap zonder requisieten? Wat
is een dorp zonder verenigings-
lokaal? Maar ook: wat is een prach-
tige oude gevel, indien deze niet
tijdig wordt gerestaureerd? Op deze
en dergelijke vragen tracht het
Prins Bernhardfonds een antwoord
te geven, een daadwerkelijk ant-
woord in de vorm van een flinke
subsidie.

De duizenden kleine giften, welke
deze materiële steun mogelijk ma-
ken, zijn echter niet het enige, waar
het Prins Bernhardfonds om vraagt,
ook wcrdt er gestreefd naar de ver-
breiding van de „Anjergedachte",
dat is de gedachte, dat de culturele
waarden het zout des levens zijn,
m.a.w. dat eerst door de cultuur
het leven waard wordt geleefd te
worden. Wat zou voor zeer velen
het leven van alledag, het dagelijks
werk zijn, zo zich dit niet afspeelde
tegen de kleurige achtergrond van
een liefhebberij, een bezigheid,
waarin een mens eerst volledig tot
zijn recht kan komen?

„Leven" is iets anders dan alleen
maar „werken-eten-slapen", het is
méér en dat meer kunnen we aan-
duiden met het — vaak misbruikte
— woord „cultuur".

Deze cultuur verdient ons aller
steun, zowel door onze hartelijke
sympathie als door een daadwer-
kelijk offer.

Zaterdag 26 Juni wordt U de ge-
legenheid geboden de Anjercollecte
met een gift te gedenken. Moge het
een offer worden, gegeven met
milde hand en met een blij hart!

De Burgemeester van Zandvoort.

Nederl. Roode Kruis
De jaarlijkse collecte ten bate van

het Nederl. Roode Kruis zal alhier
gehouden worden in de week van
5 tot en met 10 Juli e.k. Gecollec-
teerd zal worden huis aan huis door
middel van lijsten van Maandag tot
Vrijdag, terwijl tot slot van deze
actie op Zaterdag 10 Juli de straat-
collecte zal plaats vinden.

De plaats is verdeeld in 40 wijken
zodat er veel collectrices en collec-
tanten nodig zijn; het bestuur ver-
zoekt dringend hen die hieraan
willen medewerken, zich op te
geven aan de heer J. Maarsen, Tol-
lenstraat 10, alhier, telefoon 2938.

De vele taken welke het Roode
Kruis vervult eisen veel geld, ter-
wijl de inkomsten alleen bestaan
uit vrijwillige bijdragen, zodat een

Blinde standwerker bouwde thans zeilboot
Niet in het minst
ontmoedigd door
de tegenslag, het
vorig jaar onder-
vonden bij de in-
sebriiiJcstelling
van „Het ding",
het doorschoepen

voortbewogen amphibievaartuig, ge-
bouwd op pontons, waarvoor ledige
olievaten dienden, heeft de blinde
standiuerfcer Klaas de Voogd, wo-
nende in de Spoorbuurtstraat, thans
in zijn vrije uren, na zo en passant
verschillende tweede en derde prij-
zen op landelijke standwerkers-
concoursen te hebben bemachtigd,
een zeilboot gebouwd, die naar
experts ons verzekerden, in alle
opzichten zal blijken te voldoen en
niet alleen in de binnenvaart, doch
óók op zee zéér bruikbaar zal zijn.
Het amphibievaartuig, dat hij vorig
jaar bouwde, bracht véél teleur-
stelling, doordat bij het rijden naar
het strand een wiel brak en later de
krukas, waardoor de maker van
verder experimenteren met „het
ding", zoals het werd genoemd, af-
zag.

Thans heeft hij in de afgelopen
wintermaanden op hetzelfde ponton
een ruime zeilboot gebouwd en wij
hebben Klaas bezig gezien er de
laatste hand aan te leggen, want
over enkele weken zal deze nieuwe
bont gereed zijn. Opnieuw hebben
wij ons verbaasd over de handig-
heid en zekerheid, waarmede deze
blinde 2ijn werk verricht. Geen
ziende zal hem het zo secure split-
scn van staalkabel verbeteren en
evenmin het omkapselen van de
uiteinden. Hij schildert, timmert
meet en zaagt als de volmaakte

vakman, die het licht in zijn ogen
heeft behouden en vertelt U tot in
de finesses, hoe zijn makelij in el-
kaar zit. „Geen enkel risico teil ik
thans meer lopen", zegt hij. „In een
nacht, tegen dat het da.g wordt, zal
ik binnenkort met enkele vertrouw-
den mijn boot naar het strand bren-
gen en eerst, wanneer deze in alle
opzichten zal blijken te voldoen,
waaraan experts niet twijfelen, zal
ik mijn verdere plannen ermee be-
kend maken".

Klaas de Voogd's nieuwe boot is
van hout, biedt plaats aan pl.m. 12
personen, bezit een „grootzeil" en
een fok, terwijl als bijzonderheid
kan worden vermeld dat by de
constructie in 't geheel geen pek
werd gebruikt voor het dichten van
de naden. Door zware inwendige
schoring en „overbetimmering",
vastgezet met bouten aan de buiten-
zijde, die achter spanten werd wég-
gewerkt, werden de naden gedicht
en ontstond bouendien een sierlijk
geheel.

Met een koppige vasthoudendheid
heeft Klaas de Voogd aan zijn
nieuwe boot gewerkt, dag in dag
uit. Al zijn beschikbare geld eraan
ten koste gelegd, omdat hij wil
tonen, dat óók een blinde een vol-
waardig mens is, tot dezelfde pres-
taties in staat als de ziende mens.
Zijn enige zorg Tuoment^el nog is
het grootzeil, dat hem f250,— kost,
die hij momenteel niet meer bezit,
het zeil, dat kant en klaar gereed
ligt en er tóch moet komen, wil deze
nieuwe boot kunnen varen. „Maar
ook daar komt een oplossing voor",
zegt hij, en allround businessman
als Klaas is, zal daar ook een op-

lossing voor worden gevonden, daar
twijfelt geen mens aan. Reeds
kreeg hij van een grootfabrikant
een spontane toezegging voor een
vijfde deel van dit bedrag.

Een, wonderlijk mens, deze blinde
Klaas de Voogd, nu reeds méér dan
10 jaar volslagen blind. Zijn ge-
leidehond, een prachtige Duitse
herder van 9 jaar oud, die hem
thans gedurende ruim 4 jaar naar
alle markten van betekenis in ons
land brengt, is thans aan één oog
blind geworden, zodat hij niet ge-
heel en al meer betrouwbaar is,
omdat hij het van links komende
verkeer niet kan zien. „Dus zal je
aan een nieuwe hond moeten Klaas"
zeiden wij hem. Maar Klaas ant-
woordde: „Ik laat mijn ouwe trou-
wc geleider niet gaan. Hij blijft bij
me, tot het helemaal niet meer kan.
Maar tegen die tijd hoop ik geen
hond meer nodig te hebben. De
wetenschap gaat có hard vooruit en
men hepfc mij verteld, dat binnen
afzienbare tijd de mogelijkheid er
cal zijn, dat niet alleen het hoorn-
vlies, dat mij geen baat meer geeft,
maar het gehele oog van een over-
ledene direct na 7iet ouerlyden met
succes op een blinde Jcan worden
overgeplant. In Amerika heeft men
daarmee al belangrijke resultaten
bij proeven bereikt".

Dat is de optimist Klaas de Voogd,
cle blinde standioerfcer, die in zijn
vrije tijd een nieuwe zeilboot
bouwde. Een man, die ondanks de
duisternis om hem heen gelukkig
leelt en slechts één wens heelt:
het eenmaal te mogen beleuen weer
ziende Ie worden, dank zij de welen-
schap, die óók op dit gebied steeds
grotere successen boekt. K.

ernstig beroep op de bevolking eens
per jaar nodig is.

Zij wier leven gered is of het her-
stel bevorderd is door bloedtrans-
fusie of de hopeloos blinde, die door
oogvliestransplantatie zijn of haar
gezichtsvermogen terug kreeg, we-
ten dat het Roode Kruis onmisbaar
geworden is in Nederland, en die-
genen die gelukkig deze hulp niet
nodig hebben gehad, dienen te be-
seften, dat het Roode Kruis ook
voor hen klaar staat. Vandaar dat
een beroep gedaan wordt om thans-
mede te helpen een avond of een
middag mede te collecteren. Helpt
Uw Roode Kruis te kunnen helpen!

VERLOTING. De verloting van
het Poppenhuis zal plaats vinden
op l Juli a.s. Het winnende nura-
mer zal in dit blad worden gepu-
bliceerd.

Programma 29 Juni

De plannen voor de viering van
de verjaardag van Z.K.H. Prins
Bernhard, zijn door het bestuur in
de laatstgehouden vergadering
vastgesteld. Tevens werd een ver-
gadering belegd met een aantal
onderwijskrachten, waardoor men
bereikt heeft dat kinderen, die
willen meedoen aan de wedstrijden
en volksspelen, zich op school kun-
nen opgeven aan de betrokken
onderwijzer(es).

Het programma voor die dag is
als volgt samengesteld:

Tussen l en. 1.30 uur: opstelling
van de deelnemers op het Stations-
plein.

1.30 uur: Af mars naar 't circuit.
2 uur: Aanvang der wedstrijden.

Autoped-race, vlaggetjes steken,
zaklopen, kussengevecht, boegspriet
vechten, wasgoed ophangen, krui-
wagenrace, hindernisbaan, tonste-
fcen, mastklimmen, touwspringen.

8 uur: Openluchtbal op het Raad-
huisplein m.m.v. het dansorkest van
Engel Paap. Dit bal wordt enige
malen onderbroken en wel om

pl.m. 8.45 uur voor het optreden
van Maria Zamora en haar orkest;

pl.m. 9.30 uur voor het optreden
van de Northsea Ranchers Cowboy
Band.

pl.m. 10.15 uur voor het optreden
van de Northsea Ranchers Matrozen-
band.

Tips voor normale huid
Wat prettig, dat U zelfstandig
keuze kunt maken! Maar, let op,
dat U Uw eigen mooie teint niet
veronachtzaamt. Ga dus bij de
reiniging, voeding en verzorging
der huid als volgt te werk:
's Avonds wordt voor voedings-
en reinigingscream Gala. Facial
Cream gebruikt. Daarna de huid
met Gala Tonic op de bekende
wijze deppen. Bij zonnig, koud of
winderig weer is Gala Conditio-
ning Cream, een verzachtende
voedingscream, aan te bevelen.
's Morgens kunt U voor de reini-
ging der huid Gala Lotion of
Gala Cleanser gebruiken en
daarna ter verfrissing en om de
poriën te sluiten, Gala Tonie.
foundation. Het hangt er van af,
of U een gekleurde of onge-
kleurde make-up-basis prefereert
Voorde gekleurde make-up-basis
is Gala Base het modernste pro-
duct.
Voor een ongekleurde make-up-
basis neemt U Gala Foundation
Cream, een niet vette dagcrême.
De beroemde schoonheidsserie
van

OF LONDON
is verkrijgbaar bij Parfumerie

HILDERING
KERKSTRAAT 23 - TEL. 2107

Voor: Radio, Televisie, Rij-
wielen, Verlichtingsartikelen,
Electr. Scheerapparaten, Stof-
zuigors enz.
Henk Schuilertburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974



Ook het
Café-Restaurant

STRANDWEG (hoek Boulevard de Favauge)

brengt 1 Juli a.s.

Muziek en Zang
Wij hebben geëngageerd na zijn enorm succes in Den Haag

Eugène Charmon
aan de vleugel,

met zijn clavioline,
zijn accordeon en

zijn opera-aria's

Voor Zandvoort geheel nieuw!

V.V.V. «Zuid Kennemerland»
Bestuur en leden van de Geweste-

lijke bond voor vreemdelingen-
verkeer voor Zuid-Kennemerland
hebben in Restaurant „De Rotonde''
een vergadering gehouden onder
voorzitterschap van de heer D. J. A.
Geluk uit Haarlem. Reeds in de
vorige bijeenkomst was de wens ge-
uit, dat de voorzitter van de Ge-
westelijke Bond niet meer dezelfde
zou zijn, als die van de Stichting
„Haarlems Bloei", temeer daar de
groei van verschillende gemeenten,
welke tot de Bond behoren, steeds
toeneemt. Be heer Geluk was het
met deze zienswijze eens en stelde
daarom zijn zetel ter beschikking.
Tot zijn opvolger werd gekozen de
heer J. C. Aschoff, wethouder van
Velsen. Als vice-voorzitter werd
aangewezen de heer N. Vos. Oud-
gemeente-secretaris van Heemstede
en als secretaris-penningmeester de
heer G. J. van Abs uit Heemstede.
Verder zullen van het dagelijks be-
stuur deel uitmaken de heer D.
Geluk en C. de Gooijer, directeur
van V.V.V. Aalsmeer. Zoals bekend
is de directie in handen van de heer
W. van Willige.

De Ideale Gezinszalf
Sterrit Citroen 2 C.V.

Een interessant en boeiend auto-
sport-evenement had Zondag op het
Circuit plaats door het organiseren
van een sterrit naar Zandvoort
door de Citroënfabrieken, van de
kleine zgn. 2 CV. wagen.

Bijna honderd van deze 2 cylin-
der 375 cc. wagentjes arriveerden
omstreeks half twaalf op het circuit
en de pi.m. 600 aanwezigen hebben
volop kunnen genieten van snel-
heids-, behendigheids- en benzine-
proeven, die interessant en boeiend
waren, omdat bij deze gelijkwaar-
dige wagens behendigheid en rij-
techniek een eerste rol speelden.
De diverse wedstrijden vingen aan
om pl.m. l uur en waren eerst om
6 uur geëindigd en kwamen tot
stand door de „Road-test-proof",
die de heer J. Th. Hugenholtz.
directeur van het circuit, enige
weken geleden met deze wagen
verrichtte.

De wedstrijden bestonden uit l
behendigheidsproef, waaraan l snel-
heidsproef was gekoppeld; daarna
een tweede aparte behendigheids-
proef en tenslotte een benzineproef.

De eerste wedstrijd was een snel-
heidsproef over 5 ronden, gevolgd
door het rijden om op het circuit
opgestelde ledige olievaten plus het
ronden van het eerste vat en het
achteruit rijden in een door pilon-
nen aangegeven garageruimte. De
tweede behendigheidsproef was nog
aanzienlijk moeilijker, doch hoogst
vernuftig uitgedacht en vergde het
uiterste van de rijkunst. Na van de

Zondagsdienst doktoren
Gedurende de seizoenmaanden (Juni
Juli en Augustus) is de Zondags-
dienst voor de Zandvoortse doktoren
opgeheven. De vier plaatselijke art-
sen (Dr. B. Entzingor, Dr. H.K. van
Es, Dr. J. van der Meer en Dr.
C.F.M. Robbers) zijn dan voor spoed-
gevallen doorlopend te raadplegen.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

Zondag a.s.: Zr. J.B. Hoogcnbosch,
Wilhelminaweg ia, telef. 2306.

startlijn bij de pits te zijn vertrok-
ken, moest men midden op de Hun-
zerug stoppen, vervolgens achter-
uit tot het tijdwaarnemershuis,
daarna over twee planken weer
vooruit en vóór het bereiken van de
eindstreep een bal van een kegel
wegpakken en deze in een ton
deponeren, om daarna, na de garage
uit de eerste behendigheidsproef te
zijn in- en uitgereden, naar de
finish te rijden.

De benzineproef bleek een aller-
vermakelijkste opgave, waarbij het
erom ging wie met l liter benzine
het hoogste aantal kilometers had
afgelegd. Een ongelofelijke prestatie
leverde hier de Ie prijswinnaar, die
32.7 km. noteerde.

De heer J. Th. Hugenholtz reed
buiten mededinging in alle wedstrij-
den mee en behaalde verreweg het
hoogst aantal punten. Daarnaast
viel het op, tot welke bijna ondenk-
bare prestaties deze kleine wagen-
tjes in staat waren, waarbij menig
fraai staaltje van rijkunst werd ge-
toond. De directeur van de Citroen-
fabrieken reikte, staande op het dak
van het tijdwaarnemershuis, per-
soonlijk de vele fraaie prijzen uit.

De uitslagen van de eerste drie
winnaars waren bij de diverse proe-
ven als volgt:

Snelheidsproef over S ronden met
behendigheidsproej. Buiten mede-
dinging: J. Th. Hugenholtz met een
snelste ronde van 3.41,4. d.i. gemid-
deld 68.17S km./u. Ie behendigheids-
proef 51.8 sec. 1. H. van Biesum
Groningen, 5 ronden in 18.57,6, be-
hendigheidsproef 57.8 sec. 2. G.A.J.
v. Olden, Leiden; 3. H.Lochon, Lyon.

Tweede behendigheidsproef.
Buiten mededinging: J. Th. Hugen-
holtz, 2.37,8 plus 10 strafseconden.
1. A. E. Oude Wansink, de Meern,
2 min. 53 sec. 2. K. Smit Suyling
Bloemendaal; 3. Mevr. T. H. van
Leeuwen, Laren.

Benzineproef: 1. J. Spruyt, Rot-
terdam, 32.7 km. met l liter; 2. N.K.
G. v. Ouden, Vogelenzang, 32.6 km.
met l liter; 3. J. Krediet Sr. Am-
sterdam, 32 km. met l liter.

Interessant auto-evenement
van de R.A.C.-West

In het kader van de Haarlemse
sportweek organiseerde de R.A.C.-
West als eerste evenement van dit
sportgebeuren autosprints en be-
hendigheidsproeven op het circuit
van Zandvoort, welke Zaterdag-
12 Juni werden gehouden. De
belangstelling ervoor was niet groot
en beperkte zich tot pl.m. 600 toe-
schouwers. De liefhebbers van auto-
sport hebben echter door dit ver-
stek laten gaan een interessante en
leuke sportmiddag gemist, die on-
getwijfeld groter belangstelling had
verdiend.

46 wagens, verdeeld in 5 klassen,
namen eraan deel en van de tribune
af waren de verrichtingen der
rijders uitstekend te volgen, daar
alles zich afspeelde in de grote lus
van het circuit, n.l. start even vóór
de tribune, vervolgens onder de
Hunzerug door naar de Tarzan-
bocht, waarna de finish was ge-
legen bij het tijdwaarnemershuis.

De wedstrijden vingen aan met
een sprint a deux, die menig knap
staaltje van rijkunst toonde en
somtijds een spannend verloop had,
doch de grootste attractie, zowel
voor rijders als toeschouwers bleek
ongetwijfeld te zijn het zgn. „Sla-
lom-rijden". voor het eerst in ons
land in de behendigheidsproef ver-
toond. Hiervoor waren op hot
aovcnom schreven traject 14 ledige
bcnzinc-vaton geplaatst in groepen
van 5 vaten, terwijl tussen één

ep nog tweo pilonnen waren
opgesteld Zigzag over de baan
schuivend, tussen deze tonnen door,
was het de kunst, in de kortst

mogelijke tijd het traject af te leg-
gen, hetgeen grote oplettendheid en
vaardige rij kunst vroeg. Tóch
brachten, ondanks de moeilijkheid
van deze opgave, alle rijders deze
tot een goed einde en het enthou-
siasme ervoor was zó groot, dat na
de eerste maal door alle deelnemers
het traject nóg een keer mochi
worden gereden op hun speciaal
verzoek, om daardoor te trachten
de verkregen positie nog te ver-
beteren. Bij de sportwagenklasse
lagen de tijden over het algemeen
tussen l min. 19 en l min. 30 sec.
in de overige groepen uiteraard wal
hoger, doch geen der deelnemers
overschreed de 2 minuten. De snel-
ste tijd werd gemaakt in l min. 14
sec. door J. v.d. Klooster met BMW
Een extra moeilijkheid in dit sla-
lom-rijden betekende het „ronden'
van het eerste vat, hetgeen 20 straf-
punten leverde, indien men hier
faalde.

Direct na afloop van de wedstrij-
den had in paviljoen Kiefer, om-
streeks 7 uur des avonds de prijs-
uitreiking plaats. De uitslagen wa-
ren als volgt:

Sportklasse: 1. J. v.d. Klooster.
B.M.W. 43 punten; 2. W. Oosten,
,.Rilly", 43 punten; 3 J. den Ouden
,,Cidero", 37 punten.

Tot 1200 cc.: 1. T. Dik. „Fiat", 43
punten; 2. R. Gorris „Fiat", 40 p.

1200-1500 cc.: 1. J .Heidendahl.
„Peugeot", 43 punten. 2. B. Oskamp
,.Peugeof', 40 punten; 3. P. Seegers
,.Volvo", 40 punten .

1500-3000 cc.: 1. C. de Ruyter de
Wildt, „Fiat", 42 punten; 2. J.Conen
..Sunbeam-Talbot", 42 p.; 3. J. den
Ouden, „Citroen", 41 punten.

Boven 3000 cc.: 1. P. van Dijk
„Ford", 45 punten; 2. A. Verduyn
„Ford", 40 punten.

Uitslag algemeen klassement:
1. P. van Dijk, „Ford". 45 punten
2. W. Oosten, ..Rilly", 43 punten.

(Moest overstaan)

Voor gezonde regelmaal
MIJNHARDT'S LAXEERTABLETTEN
Werken vlug, zacht en pijnloos
latstuuytftiiiï TfltimffnfflfMfBWfcP^WWff^

Als in vroeger dagen
De groots opgezette show van

bad- en strandkleding, waar de
meest vooraanstaande buitenlandse
huizen Vrijdagavond in hotel Bou-
wes hun laatste creaties op dit
gebied kwamen tonen, wekte her-
inneringen aan vócr-oorlogse jaren,
toen in hotel „Groot Badhuis" der-
gelijke evenementen tijdens het
seizoen plaats vonden. Sterker dan
ooit werden wij deze avond her-
innerd aan het feit, dat Zandvoort
zich thans, dank zij een ïngespan-
nen werken aan herstel en weder-
opbouw. wederom, met ere kan
scharen in de rijen der vooraan-
staande badplaatsen langs onze
Noordzeekust. Met verfijnde smaak
was deze grote show opgezet, waar-
voor de belangstelling zó groot
was, dat reeds voer de aanvang de
deuren moesten worden gesloten en
velen teleurgesteld huiswaarts keer-
den.

Men stond opnieuw versteld over
de vele variaties, die de ontwerpers
van deze bad- en strandkleding
weten uit te denken. Niet minder
dan bijna 50 modellen werden ons
deze avond getoond, vóór de pauze
van Europees maaksel, daarna Ame-
rikaanse creaties, die, wanneer wij
de voortreffelijke explicatrice van
deze avond, mevrouw Gast-Kemper
aan het woord laten „gedragen
worden door bekende filmsterren
uit Hollywood", en deze avond op
gracieuse wijze getoond door een
drietal mannequins. Het huisorkest
Torn Boot en zijn ensemble, zorgde
op voortreffelijke wijze voor rnuzi-
kale opluistering van deze zo ge-
slaagde show en het unieke cabaret-
programma, dat in. de pauze werd
afgewerkt, genoot terecht aller be-
wondering.

Zo kreeg deze avond een voor-
naam, elegant en charmant karak-
ter, geheel en al passend in de sfeer
van het leven in een. badplaats, een
avond, die ongetwijfeld zéér veel
ertoe heeft bijgedragen, om de
naam Zandvoort als een badplaats,
die wederom iets bijzonders te
bieden heeft, naar voren te brengen.

Alleen al uit dit oogpunt bezien
kunnen we de directie van hotel
Bouwes niet anders dan dankbaar
zijn voor dit belangrijke evenement
en slechts op herhaling van derge-
lijke avonden hopen.

BADPAKKEN
o.a.

HEINZELMANN ORCHIDEE
CATALINA uit de U.S.A.

Anth. Bakels
Sinds 1874.

Kerkstraat 29-31 - Telef. 2513

Zomer bridgedrive
De eerste „Zomer bridgedrive",

welke de Zandvoortse bridgeclub
elk jaar tweemaal per seizoen orga-
niscert, zal gehouden worden op
Dinsdag 6 Juli in hotel Keur. De
tweede drive zal op een nog nader
vast te stellen datum in Augustus
plaats hebben.

Marktavond
Het kan een leuke boel worden

Vrijdagavond 2 Juli van 8 uur af
op het Raadhuisplein. De commissie
„Zandvoorts Middenstandsbelangen"
die dit evenement voorbereidt,
deelde ons mede, dat allerwegen
hiervoor veel belangstelling bestaat.
Een ongedwongen, gezellige sfeer
zal er weer gaan heersen en onge-
twijfeld zullen er óók vele „koopjes"
te halen zijn. Een draaiorgel zal de
gezelligheid nog komen verhogen en
als hot weer wat wil medewerken
zal jong en oud zich opperbest ver-
maken.

De marktmeester, de heer Hamers
Kostverlorenstraat no. 34, telefoon
2856, vestigt er onze aandacht op,
dat nog enkele kramen te verkrij-
gen zijn, doch met aanmelding zal
men speed moeten maken,want hier
geldt, — met het oog op de be-
perkte plaatsruimte — „Wie het
eerst komt, het eerst maalt". Aan-
melding kan bij de heer Hamers
geschieden uiterlijk tot Maandag
28 Juni a.s. In ons eerstvolgend
nummer, dat in verband met deze
markt-avond tijdig zal verschijnen,
hopen wij U de laatste bijzonder -
heden over deze aantrekkelijke ge-
beurtenis te vertellen.

Sterrendag K. N. M. V.
Het experiment,

dat de K. N. M.V.
a.s. Zondag op
ons circuit gaat
houden belooft

~~ een spannend en
interessant gebeuren te worden.
Het zal voor het eerst in ons land
worden georganiseerd en het spreekt
vanzelf, dat de organisatoren over
de afloop ervan nog niets kunnen
mededelen. Deze sterrendag is n.l.
georganiseerd om motorrijders, zgn.
,.toer-rijders" op het circuit in de
gelegenheid te stellen, proeven van
bekwaamheid in snelheid af te
leggen om wellicht uit deze in-
schrijvers straks weer nieuwe Juni-
orenrijders te verkrijgen. Er wordt
dus gereden met gewone „toer-
motoren" in diverse klassen. De
deelnemers worden l minuut na
elkaar gestart en moeten een aan-
tal ronden afleggen. Vooraf worden
de motoren aan een strenge keuring
dcor experts onderworpen en de
deelnemers worden door de K.N.M.
V. verzekerd tegen ongevallen e.d.
Voor de prestaties worden sterren
uitgereikt, te weten voor een be-
haald gemiddelde van 60, 80 en 100
km. per uur. Men heeft ons trachten
wijs te maken dat bij een gemid-
delde boven de 100 gratis vervoer
naar het ziekenhuis zal plaats heb-
ben, doch wij kunnen uit de beste
bron verklaren, dat dit nietwaar is.
Voor prestaties boven de 100 km.
heeft de K.N.M.V. geen interesse,
althans daarvoor worden geen ster-
ren uitgereikt.

Elke motorrijder, mits lid van de
K.N.M.V., kan aan deze „sterrendag"
deelnemen. Wij hebben zo de in-
druk, dat onze motorclub „Zand-
voort" rijk vertegenwoordigd zal
zijn en kunnen een elk aanbevelen,
deze snelheids-demonstraties, die
tegen een luttel bedrag op de tri-
bune te volgen zijn, te gaan bij-
wonen. Zij vangen aan om pl.m.
half één.

Rondritten
Gaarne vestigen wij even de aan-

dacht op de rondritten door Zuid-
Kennemerland, die de N.Z.H.V.M.
per speciale bus van l Juli af op
werkdagen weer gaat organiseren.
Het vertrek is bepaald op half twee
vanaf de Grote Krocht. Elk jaar
mochten deze rondritten zich in een
grote belangstelling verheugen, het-
geen geen verwondering behoeft te
wekken, wanneer men bedenkt, dat
deze rit voert door de mooiste
streken van ons onvolprezen Zuid-
Kennemerland en dat gedurende
drie uur lang. Vooral wanneer het
weer van die aard is, dat dit niet
tot strandbezoek noodt, betekent
deze mogelijkheid van verpozing en
genieten zowel voor badgast als in-
woner een kostelijke afleiding en
wij twijfelen dan ook niet, of zéér
velen zullen er ook dit jaar weer
gaarne gebruik van. maken.

Veel belangstelling
voor zilveren jubileum

Woensdag 23 Juni herdacht de
heer S. I. Kluyskens het feit, dat hij
een kwart eeuw in dienst was als
bakker bij de heer W. v.d. Werff
aan het Gasthuisplein. Er was voor
dit jubileum véél belangstelling,
óók al omdat de jubilaris op ker-
kelijk en maatschappelijk gebied
zich zéér verdienstelijk maakt. Tij-
dens de receptie, die Woensdag-
middag in gebouw Zomerlust plaats
lad bleek dit overduidelijk, waar
velen de heer Kluyskens kwamen
jelukwensen, hetgeen gepaard ging
met een groot aantal bloemen en
cadc-aux.

Onder degenen, die de jubilaris
cwamen feliciteren bevonden zich
afgevaardigden van de plaatselijke
afdeling der Kath. Arbeiders Be-
weging en van het Kennemer Sport-
nark, waarvan hij bestuurslid is,
.erwijl de Zandvoortse kapelaan
namens het R.K. kerkbestuur,
waarin de heer K. eveneens ver-
tegcnwoordigd is, kwam geluk-
wensen. Zijn patroon, de heer W.
v.d. Wcrff sprak hem op sympa-
hieke wijze toe en overhandigde

hem oen fraai schilderij, waarna
de jubilaris zijn dank betuigde aan
allen, die deze dag voor hem en zijn
;ezin onvergetelijk hadden gemaakt. ,

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
Voorber. H.A.

17 uur: Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.

Spr. de heer W. C. de Groot.
10.30 uur: Ds. W. Th. Hoek, predi-

kant-directeur van het Herv. Op-
leidingscentrum te Doorn.

's Avonds geen dienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. J. Heidinga van Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND'
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in de nieuwe consistorie. Spr. de
heer Joh. H. van Oostveen, evan-
gelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zondagen 6.30, 7.30 en 9 uur Hoog-
mis. 11 uur H.Mis voor de badgasten,
's Avonds 7 uur Lof. In de week
's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Zaterdags van 5-8 uur gelegen-
heid om te biechten.

BURGERLIJKE STAND
18—24 Juni 1954.

Geboren: Maria, dochter van K.
Zaremba en K. de Boer; ; Xenia
Ebelien, dochter van D. Wolthof en
E. Piri; Roy, zoon van L. E. G. de
Leeuw en C. M. C. Trommelen ;
Joannes Aloysius, zoon van J. Co-
blens en A. J. M. Smit.

Ondertrouwd: J. van der Smissen
en W. C. van der Sloot; W. Penning
en M. Lever.

Getrouwd : W. H. Wijckerheld
Bisdom en M. van Meurs; B. A. A.
Muller en A. M. van Gerven; N. de
Boer en C. P. Kemp; J. C. Krielen
en E. B. A. van der Klauw.

Overleden: F. de Jong, oud 57 jr.„
echtg. van M. J. Bongers.

SPECIAALZAAK
voor FOTO- en
FILM CAMERA'S
Ontwikkelen, Afdruk-
ken, Vergroten
KLEUREN FILMS

Oranje-Vereniging
De ledenwerfactie van de Oranje-

Vereniging heeft reeds groot succes.
Deze week gaven 415 personen zich
op als lid met een totale contributie
van ƒ659.25 Het bestuur is tot dus-
verre dan ook buitengewoon tevre-
den en zegt hartelijk dank aan allen,
die zich spontaan hebben aangemeld.

In aanmerking genomen, dat bijna
de helft van onze gemeente is be-
werkt, verwacht men aan het einde
van deze actie een ledenaanwas van
minstens 1000.

Ook de volgende week zal de
geluidswagen nog actief zijn. Vult
dus Uw strookje even in, als U| dat
aog niet gedaan heeft, want het wordt
aan de deur bij U afgehaald.

Nader wordt bericht, dat het
vuurwerk op 29 Juni geen doorgang
kan vinden wegens het mislukken
van financiële onderhandelingen.

Het moet van de Oranjevereniging
een wijs besluit gevonden worden,
dat zij zich niet laat verleiden tot
grote uitgaven, als dit niet verant-
woord is.

Raadsvergadering
op Maandag 28 Juni n.m. 8 uur.
1. Ingekomen stukken.
2. Voorstel betreffende verhoging

van het presentiegeld voor de raads-
leden en de leden der commissiën
van bijstand.

3. Voorstel tot aankoop van een
perceeltje grond aan de Kruisweg.

4. Voorstel tot vaststelling van de
rekening over 1953 van de stichting
„Zandvoorts Wederopbouwfonds",
enz.

5. Voorstel tot aanstelling en be-
vordering van technisch personeel
bij de dienst van publieke werken.

6. Voorstel tot het verlenen van
ontheffing van enige bepalingen der
Winkelsluitingswet 1951.

7. Voorstel tot verkoop van bouw-
terrein in ,uitbreidingsplan-Zuid"

8. Rondvraag.

Voor

centrale verwarming
en autom. oliestook-

inrïchtingen:

N.V. My. HOLSTER
OVERVEEN

Telcf. K 2500, 15597 en 19057
Voor alle inlichtingen:

Fa. J. K. Feenstra
HALTESTR. 57 - TEL. 2065

ZANDVOORT
PRIJSOPGAVE KOSTELOOS



Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9

TELEFOON 215O

Elke avond 8 uur:
AAN VLEUGEL EN CLAVIOLINE

de internationale pianist
met nationale
en internationale chansons.

ZANDVOORT

AKHSX CASAKST „SXTASS"

*Dagelijks

en zijn ensemble.

*
In ons internationaal cabaret-programma :

ROLT HANSSN
Manipulator

*
SNA PH/UPPS
Acrobatic Dancer

*
PI LAK 9£ ORO V ALFKSDO GIL

Dances in the Spanish Idiom

*
Vanaf Vrijdag 2 Juli
Dagelijks het Zwitserse ,

Zondagmiddag thé Dansant.

Waar Drommel's automaten hangen
Vindt U, wat U -maar kunt ver-

(langen:
't Zij sigaret, tabak, sigaar....
Het sortiment hangt voor U klaar!
Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

ZIET ONZE BEDDEN- en DEKENS-ETALAGE
Woninginrichtingsbedrijf

L. BALLEDUX& Zonen
Bedden - Meubelen
Tapijten - Gordijnstof-
fen - Kleinmeubelen
Linoleums.
Speciaal ingericht voor
opnieuw STOFFEREN
van Uw meubels; op-
nieuw OVERTREKKEN
en BIJVULLEN van
MATRASSEN.
SPECIAAL
Gordijnenatelier en.
speciaal behangwerk.

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596
Vraagt U ons eens vrijblijvend alle inlichtingen!
Vraagt U eens naar onze betalingsvoorwaarden!

geeft U
zaHve rtrouwanf

WAIA - corsel nr. 560 me»
zijsluitinq en veter: bijzon-
detgeschikt voorkorte, niet
te zware figuren. '

(n um' 14.9O
In broche 18.9O

WAtA - beho nr. 2501:,
kort,zeer geliefd model. In
S cups f

In pop/in v.o. 3.45
(n satijn v.o. 3.9O

WALA Onderjurken met
perfecte bustevorm in 4
cups.

WALA steunt op de
juiste plaats, corrigeert
onvolkomenheden en
geeft een prettige vrije,
elegante houding.

De verkoop staat geheel onder leiding van
Mevr. Peters-Smit, bekwaam corset-spe-
cïaliste met een 20 jaar lange ervaring. Z\j is
gaarne bereid, U na telefonische afspraak per-
soonlijk te adviseren.

TEL. 10605

GROTE HOUTSTRAAT 110, HAARLEM
T.o. Cinema Palace.

Bij de Leverspeciaiist

Slager GAUS
KERKSTRAAT 14 - TELEFOON 2102

Als weekend-reclame:
( 95 et.

65 et.

100 gr. LEVER
100 gr. PEKELVLEES
100 gr. BOTERHAMWORST
100 gr. GEBR. GEHAKT

RUNDVLEES vanaf ƒ1,70 per 500 gram.
Alléén Ie kwaliteit! Zie onze etalage!

Voor iedereen met goede smaak:
„Brokmeier" de aangewezen zaak!

Haltestraat 5O - Telefoon 2OO2

4flO tT ,• AUTORIJSCHOOL
II l 14 f\«f^ *t |Tf van Zaterdag 28 Juni D f O K A R T Ir Ged|PK

J.V O JVUl IIIIU t.». Zaterdag 3 Juli Km *-U IV/\ K l J F. Nwe lel
O Zuidlaan 26 - Aerdenhout - Tel. K 251

instr.
lesauto

K 2500-27491

Orkest Torn Boot
Het orkest van Torn Boot zal l

Juli a.s. voor het laatst in hotel
Bouwes dit seizoen te horen zijn.
Oorspronkelijk was het ensemble
voor de maanden Juni en Juli ge-
engageerd, doch Palermo in Sche-
veningen, eveneens bij de heer
Bouwes in exploitatie, huilt om het
orkest te krijgen en de heer
Bouwes is voor deze aandrang ge-
zwicht. We moeten er ons dus wel
bij neerleggen, hoewel het ons' zéér
spijt, want Torn Boot met zijn man-
nen vormde één der meest muzikale
orkesten, die wij hier ooit hoorden.
Geen enkel genre was dit ensemble
vreemd, hoewel een speciale voor-
liefde voor de klassieke en moderne
componisten meermalen te consta-
teren viel. Torn Boot, de leider van
het orkest, stamt wel uit een zéér
muzikale familie. Zijn vader is
eveneens een uitstekend pianist die
zoonlief reeds vanaf zijn prille
jeugd muziekkennis bijbracht en hij
herinnert zich nog héél goed, hoe
hij op 6-jarige leeftijd zijn eerste
openbare optreden als pianist be~
leefde. Vanzelfsprekend behaalde
hij zijn einddiploma conservatorium
waarna hij aanvankelijk als concert
pianist zich verder wenste te be-
kwamen, doch de weg liep anders,
want na de vorming van zijn amu-
sements-orkest bleef voor deze
studie weinig tijd meer over.

Een maand lang heeft Zandvoort
van 't spel v&n dit unieke ensemble
kunnen genieten. Het is geen won-
der, dat Palermo er thans om vraagt.
Maar volgend jaar zien we Torn
Boot met z'n groep weer in Zand-
voort terug, want, wanneer zij na
Augustus het Bouwes-concern gaan
verlaten, wegens beëindiging van
liet seizoen, om elders in ons land
gedurende de wintermaanden een
engagement te gaan afwerken,
keren zij voorjaar 1954 -weer bij het
Bouwes-concern terug, te weten
Femina, Extase, Palermo en van-
zelfsprekend óók 'weer hotel Bou-
wes. Wij hopen, dat het dan langer
als een maand zal zijn en wensen
het orkest een hartelijk tot weder-
horen toe!

Voetbalwedstrijden
Morgen, Zaterdag 27 Juni speelt

op het hockeyveld een elftal van
het Zandv. Postkantoor tegen de
Zandv. straatmakers om 7 uur.

Dinsdag 29 Juni om half drie
Hotel Bouwes tegen Hotel Casa
Blanca. Op de supporters wordt
gerekend.

Zwemnieuws
In verband met de feestelijkheden,
welke georganiseerd worden door
het Oranjecomité op a.s. Dinsdag
29 Juni, heeft het bestuur van de
Z.Z.Z. gemeend er goed aan te
doen het zwemmen niet te doen
doorgaan, zodat alle kinderen in de
gelegenheid zijn aan de volks-
spelen deel te nemen. De oefen-
avond op Maandag gaat dus ge-
woon door en de kinderen kunnen
dan voor deze keer mee, vertrek op
de gewone tijd, n.l. 18.35 uur.

Speeldata politietoneel
Verzocht de toneelgroep van de

Zandvoortse Politie Sportvereniging
ons vorige week, als speeldata's
voor het eerstkomende toneelstuk
te willen vermelden 6, 13 en 27
November a.s., thans verzoekt men
ons te willen berichten, dat deze
data zijn vervallen, aan welk ver-
zoek wij bij deze voldoen.

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

t)\
DEVELOPPINQ \»*

PRINTINQ

,r Foto- en Filmstuc
VV\ FOTO
„\ * HALTESTRAAT 69 - ZA

2 min. van het station
2 min. from the station

io Joh. v.d. Meer f* A*
<LION» ^/l
NDVOORT - TEJU 2778

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

DEVELOPPEMENT

1E&A > TlRAGE
•̂̂  5 ENTWICKLEN

KOPIEREN

Deze week RECLAME

250 gram Allerhande
voor 60 cent

H, GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk. Brugstr.

TELEF. 2153

TAXI?
260O
BELLEN!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50
Traiunen, lange a/staiiden,

billijke prijzen.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
•taan bovenaan In kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF l
Hogeweg 29 - Tslef. 2464

Administr-kantoor A. F. HBUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogenabeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Ernstige aanrijding
Maandagavond om kwart voor

tienen ontstond op de Noordboule-
vard bij paviljoen „Riche" een
ernstige aanrijding tussen twee
auto's. Bij het inhalen van een
wagen, remde deze vóórligger plot-
seling af, waardoor een botsing
niet meer te vermijden was. Hierbij
werden beide wagens ernstig be-
schadigd. De inztitenden van de
laatste auto' bekwamen min ol meer
ernstige verwondingen. De 72-
jarige heer K. P. S. uit Haarlem liep
een gescheurde milt op, de 55-jarige
heer A. P. B. uit Bloemendaal een
linkerarmfractuur. De heer J. H. S.
werd aan de knie gewond. Politie
en medische hulp waren direct ter
plaatse. Dr. J. van der Meer liet
beide eerstgcnoemden naar het St.
Elisabcthsgaslhuis te Haarlem ovcr-
brengen, vanwaar de heer B., na

behandeld te zijn, naar huis kon
terugkeren. De toestand van de
zwaar gewonde heer S. baart thans
geen zorgen, meer. De ambulance-
auto verscheen bijna een half uur
nadat het ongeluk had plaats ge-
had ten tonele, hetgeen uiteraard
nogal enig misnoegen opwekte. El-
dcrs in dit blad leest U daarover
méér.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W, Strand

Juni: berijdbaar
27 -. .- 12.28 19.30 4.00-10.30
28 1.00 8.00 13.37 20.30 5.00-11.37
29 2.01 9.00 14.36 21.30 6.00-12.30
30 2.55 10.00 15.29 22.30 7.00-13.30
Juli:
1 3.46 11.00 16.19 23.30 8.00-14.30
2 4.34 11.30 17.06 24.00 8.30-15.00
3 5.20 12.30 17.48 1.00 9.30-16.00

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Dansend naar verre landen
Voor de leerlingen-uitvoering, die

mevrouw Lily Orgodet a.s. Zondag-
middag in theater Monopole geeft,
vragen wij gaarne nog even de aan-
dacht.

Mevrouw Orgodet schreef voor
deze uitvoering een balletrevue,
waarin alle leerlingen van haar
dansschool van groet tot klein kun-
nen optreden. „Dansend naar verre
landen" is de titel van dit dansspel,
dat ons via de school, waar de
grote reis wordt voorbereid, voert
naar China, Rusland, Polen, Italië
en Spanje, weer terug naar Neder-
land. In woord, doch vanzelfspre-
kend hoofdzakelijk in dans, komen
deze landen voor het voetlicht.
Karakteristieke dansen werden in
dit zangspel verwerkt, naast een
Tarentella en een Danse Russe,
vraagt een Mazurka van Delibes,
een Wals van Chopin en een Hol-
landse. Boerendans onze aandacht,
uitgewerkt tot grotere of kleinere
balletten, doch daarnaast vindt men
in deze balletrevue allerlei aardige
vondsten, zoals het bekende „Singin
in the Rain", waarmee het druile-
rige Hollandse klimaat wordt uit-
gebeeld en een alleraardigste pop-
pendans, gevolgd door een dans met
de Harlekijn. Ook een Hollandse
ijsdans werd in het gegeven ver-
werkt.

Vele maanden van ingespannen'
studie zijn aan deze uitvoering van
Zondag a.s. voorafgegaan. Vele
moeilijkheden moesten worden over-
wonnen en verscheidene teleurstel-
lingen weggewerkt. Doch thans
staat Zandvoort een hoogst interes-
sant gebeuren te wachten. Wij wen-
sen mevrouw Orgodet met haar
leerlingen van harte a.s. Zondag-
middag een volle zaal als beloning
voor alle moeite en inspanning die
men zich gezamenlijk heeft getroost.

Geslaagd
Onze plaatsgenote, mej. E. Wouters,
slaagde voor het einddiploma Mid-
delbare meisjesschool aan het 1ste
Chr. Lyceum te Haarlem. Onze ge-
lukwensen!

Eerste zomeravond-concert
Hoewel van '„zomeravond" nog

weinig sprake was, bleek Donder-
dagavond opnieuw, hoezeer bad-
gasten en inwoners de z.g. „Zomer-
avondconcerten waarderen, die door
stichting „Touring Zandvoort" wor-
den georganiseerd en van welke
serie voor dit seizoen genoemde
avond het inleidende concert bracht.

De keuze voor het eerste ensem-
ble was gevallen op de Tyroler
kapel, - na de pauze als boeren-
kapel uit Haarlem en dit valt te
verstaan, omdat dit orkest óók vo-
rig jaar zulk een groot succes
oogstte. Ook thans weer was er een
zéér grote belangstelling rondom de
muziektent op het Raadhuispleinen
het publiek leefde van begin tot
einde mee met de jolige en popu-
laire nummers, die op onnavolgbare
wijze -werden ten gehore gebracht.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A Q^">I Prinsesseweg 15
. D W L. Telef. 2066

Spoedveiling
Welke wordt gehouden in meubel-
opslagplaats, PARALLELWEG, op

MAANDAG 28 JUNI a.s.
's avonds 7 uur

waar zal worden geveild in opdracht
principaal een ged. inboedel, w.o.:
Ledikanten, Bedstellen, Dressoirs,
Kasten, cylinder Schrijf bureau, in-
zinkbare trapnaaimachine, Clubjes,
Gordijnen, Tuinam., kampeertent,
vaste wastafels, kappers-toilettafel,
wandgeijser, keukengerei, servies-
werk enz. TE BEZICHTIGEN
Maandag vóór de veiling van 2-G u.
Veilingmeester

P.Waterdrinker
TELEF. 2164

Onze grote sortering
binnen en buitenlandse

K A A S
maken Uw verblijf
„SMAKELIJKER".

Voor Za.idvoort alléén:

KOPER's
COMESTIBLES- en
DELICATESSEN
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.



Inwuonorc van 7s»nr4w/ir»rtl Uw badgasten zullen U vragen, welke winkel in Zandvoort H O B O C A - REISBONNEN verstrekt! Vertelt hen dan, dat
i i iwune ia van Z-dnuvuuil . Kostverlorenstraat no. 34, Telefoon 2S56 de enige slijter is in Zandvoort die dat doet. Uitgezonderd op gedistilleerd.

HAMERS,

Advertentietarief losse
advertenties par m.m. regel

Kolombreedte 41 m.rn.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

Th. H. v.d. Meulen
Tandarts.

Afwezig
van 25 t.m. 29 Juni.

MEISJE vraagt betrekking
voor dag en nacht in Zand-
voort o£ omgeving, in klein
net gezin. Br. no.103 boekh.
v. Petegem, Kerkstraat 28.

AANGEBODEN: een wit-
geëmailleerd KOLENFOR-
mjIS, 86x58 cm. Merk
Küppersbusch (Dauer-
brand) in prima staat, prijs
'ƒ30,-. Zandv-laan 133a.

Slagerij Burger vraagt
HANDIGE LEERLING
WtNKELJUFFROUW

(niet beneden 16 jr.) Aan-
melden 's avonds; Zandv.
laan 10, Tel. 2643. -

Gevraagd: Nette WERK-
STER. Vrijdags van 9 tot
5 uur, voor Juli en Aug.
Aarts, Hogeweg 74.

BIJLESSEN aan leerlingen
lagere school en leerlingen
lagere klassen middelbare
scholen. Br. no. 4-6 bureau
van dit blad.

Boekhandel Lorenz Halte-
straat 15, vraagt MEISJE
of JUFFROUW voor de
winkel.

Chauffeur
gevraagd.

Wasserij HOLLANDIA,
Pakveldstraat.

Scholiere 3 j. H.B.S. WIE
HEEFT tijdelijk 2 a 3 da-
gen p.week werk voor mij?
Geen huish. Br. no. 5-6
bureau v.d. blad.

MOTOR TE KOOP. Puch
250 cc. in prima staat, m.
papieren. Burg.Beeckman-
straat 22.

NETTE SERVEERSTER
GEVRAAGD bij J. Koning
tent 6.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Belien
Diploma A.N.O.V.

GANSNER
Verhuisd

van Herenstraat 2, naar
Grote Krocht 36a
Werkplaats: Schelpenpl. 12

PALTHE
SERVICE-STATION
Grote Krocht 21 - 23

Telef. 2574

Voor al Uw stoom- en verf-
goederen vakkundig advies!

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van
1f Kerkstraat 28

Petegem & Zn.
Telef. 2793

ER ZIT SCHOT IN
Zie de voetbalwedstrijd ENGELAND - URUGUAY

in Uw eigen gemakkelijke stoel.
PHILIPS TELEVISIE v.a ƒ495.- of ƒ6.75 p.w.
PHILIPS RADIO, de meest moderne apparaten met

ingebouwde antenne en drukknopsysteem v.a.
ƒ98.- tot ƒ2190.- of ƒ1.36 p.w.

— Wij ruilen Uw oude radio-toestel in, —
ook bij aanschaffing van Uw T.V. apparaat.

PHILIPS BANDRECORDER ƒ740.- of ƒ10.- p.w.
PHILIPS DROOGSCHEERAPPARAAT ƒ49.75

Wij ruilen Uw oude scheergerei in,
gedurende een korte periode, haast U dus!

In een wip
schoon
schip!

STOFZUIGERS, div. merken op slee, v.a. ƒ2.- p.w.
desnoods zonder vooruitbetaling.

Wij leveren Koelkasten, Wasmachines, Fornuizen, e.a.
Huish. Apparaten. - Wij repareren alle merken

Radio-toestellen, Stofzuigers, e.a. Apparaten
Komt U eens kijken en luisteren?

Wij regelen op prettige wijze de betaling met U.
Erkend Philips Service Dealer.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomeriust"
Kosterstraat 5

z
Gedurende de maanden Juli en Augustus (op
werkdagen) bieden wij ook U een

prachtige rondrit
van ± 3 uur met onze geriefelijke reiswagens
door bos en duinen en langs de mooiste beziens-
waardigheden in de kuststrook van

Zuid - Kennemerland
Een vacantiedag is zeker ook goed besteed: met een DAGKAART
welke geldig is op al onze lijnen tussen Amsterdam en Den Haag.
Vraagt inlichtingen en folders bij onze kantoren, de V.V.V.- en
Cebuto-kantoren, en de N. S. Stations.

Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. vSaerlestr^ A'dam

PERMANENT
INDIVIDUELLEMENT

met en zonder machine
en zonder electra, kleur-
spoelingen in de nieuw-
ste modetinten, ook zeer
geschikt voor wit en

grijs haar.

Voor het beste: Slagerij Burger!
Of U nu een groot en kostbaar
eens heel eenvoudig wilt doen,
keus in alle prijzen en, ALTIJD
Kalf slappen ƒ l ,65 500 gr.
Doorr. R. lappen ƒ1,78 500 gr.
Gehakt half om ƒ 1,50 500 gr.

enz.

diner wilt klaarmaken, of het
bij SLAGER B U R G E R grote

KWALITEIT, b.v.:
Lamsbout ƒ 1,88 50fr gr.
Lamscarbonade . -ƒ1,38 500 gr.
Lamslappert . — ƒ1,48 500 gr.

enz.

Afslag Gelard. Lever 48 et. per 1OO gram
Voor de BOTERHAM hebben wij vele voordelige-aanbiedingen b.v.
200 gr. Saks 59 et. 200 gr. Gebr. Gehakt .. 59 et.
200 gr. Gek. worst 59 ct_ 150 gr. Kinnebakham .. 39 et.
200 gr. Boterhamworst 59 et. 150 gr. Ontbijtspek 5T et.

enz. enz.
Zoutloze dieetworst, Hamworstr gebraden Gehakt en Leverpasteü.

WEEKEND-RECLAME: t 7Q r»t
100 gr. Ham en 100 gr. gebr. Gehakt S * ̂  V*V

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Direct uit voorraad leverbaar:
UNION rijwiel met J.L.O. motor. Het pronkjuweel onder de brom-
fietsen. - Tevens gearriveerd: De H.M.W. bromfiets. Een super-
snelle machine. Een wonder der techniek. Komt U eens kijken
en praten over onze gemakkelijke betalingscondities.

JAC. VERSTEEGE
De enigst erkende bromfietshandel in Zandvoort!

JANSEN EN PIETERSE
P. Heb je dat gelezen in de dag-

bladen Jansen; „Monniken maakten
likeuren"?

J. Ja, je meent met die slagzin
erbij: „Een matig mens is zijn vrij-
heid waard". Ik heb al héél wat van
die publicaties gezien in de re-
clame-etalage van Hamers in de
Haltestraat.

P. Die laatste publicatie was mij
uit het hart gegrepen, Jansen. Ik
vond het zó mooi, dat ik het uit m'n
hoofd kan opzeggen, zó dikwijls heb
ik het over gelezen. Wat kunnen
sommige mensen het toch prachtig
zeggen. ..Door alle eeuwen heen
hebben waardige en hoogstaande
mensen het niet beneden zich geacht
om alcoholhoudende dranken te ma-
ken. Noch hebben vrome, geleerde
en ijverige lieden er zich voor ge-
schaamd om die te drinken. Terecht,
want alcohol, met mate genoten,
hseft nog nooit iemand geschaad".

J. Ja, dat is de spijker op z'n kop
geslagen Pieterse. Die monniken,
die likeuren maakten, maakten het
fijnste van het fijnste. O'.a. die heer-
lijke D.O.M. Bénédictine één der
meest verfijnde producten op dit
gebied.

P. Praat me er niet van Jansen,
ik heb me laatst eens laten verlei-
den en een fles van dat kostelijke
goedje bij Hamers in de Kostv.str.
no. 34 gehaald. Ik heb er maar één
bezwaar tegen, n.l. dat het erg
moeilijk is, om er zuinig mee te zijn.

J. Toch moet dat Pieterse. Denk
om 't laatste deel van de publicatie:
,,Het Nederlandse volk is één der
matigste van de wereld en gebruikt
per hoofd minder alcohol dan enig
ander westers land. Desondanks wil
men de accijns op gedistilleerd op-
nieuw verhogen. Schrijf dan Uw
borrel maar af - hij wordt helemaal
onbetaalbaar.

P. Inderdaad Pieterse, inderdaad.
Daarom zal ik zuinig zijn, óók met

m'n kostelijke Bénédictine. Gedach-
tig aan de slagzin: „Weest waak-
zaam ,want een matig mens is zijn
vrijheid waard!" (Adv.)

EEN TAXI
is goedkoper dan U denkt'.

Bel
256O

of

2214
P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobyletie,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19
Wij geven Hoboca-km.bonnen

Groot en klein vinden
VAN DERWERFFs

brood FIJN!

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 25 t.m. Maandag 28 Juni 8 uur
ESTHER WILLIAMS - JACK CARSON
FERNANDO LAM AS in:

De waierprinses
EXTRA: Zie Esther's waterballet met
Torn and Jerry. Tekenfilm-scènes van
Fred Quimby. Opgenomen in schitterend
technicolor. Alle leeftijden.

Vanaf Dinsdag 29 Juni t.m. Donderdag l Juli 8 u.
CARY GRANT - DE3ORAH KERR
WALTER PIDGEON in:

De vrouw zijner dromen
Hij flirtte met een. Oosterse Prinses en
kwam daardoor in de malste situaties.
Een doldwaze liefdesgeschiedenis.

Alle leeftijden.

ZONDAGMIDDAG 27 JUNI gereserveerd voor
de LEERLINGEN-UITVOERING van de Dans-
school van Mevrouw LILY ORGODET.
Aanvang 230 uur precies.

Vanaf VRIJDAG 9 JULI TWEE AVONDVOOR-
STELLIKGEN. Aanvangend 7 en 9.15 uur.

Nu kan iedereen
fotograferen en filmen!

Het foto-credietsysteem
brengt U zeer eenvoudig in het bezit van
een foto-, film- of vergrotingsapparaat,
projector, Philips tape-recorder of verre-
kijker, volgens onderstaand betalings-
systeem.

Toestel of apparaat van ƒ100,--
le bet. ƒ10,—, rest in 12 of 6 maanden;

Toestel of apparaat van ƒ120,—
Ie bet. ƒ12,60, rest in 12 of 6 maanden;

Toestel of apparaat van ƒ150,—
Ie bet. ƒ15,50, rest in 12 of 6 maanden;

Toestel of apparaat van ƒ200,—
Ie bet. ƒ20,—, rest in 12 of 6 maanden;

Toestel of apparaat van ƒ300,—
Ie bet, ƒ30,—, rest in 12 of 6 maanden.

LEVERING DOOR HET GEHELE LAND en
PRIMA SERVICE!

De grootste sortering vindt U bij:

Foto-Kino HAMBURG
GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 2510

Uw oude scheergerei
heeft waarde!

ƒ10,— voor een ingeleverd
oud Phili-Shave apparaat.

ƒ 7,50 voor een ander merk
gebruikt electr. droogscheerapparaat

ƒ 5,— voor een scheermes
(of veiligheidsapparaat met een scheerkwast).

BIJ AANKOOP VAN EEN PHILI-SHAVE
SNELSCHEERAPPARAAT ƒ49,75

Techn. bureau

FEENSTRA
Haltestraat 57 - Telef. 2O65

ELECTRA - RADIO - TELEVISIE

MODERN DO ÖRSMEER STATION
LUXB V(?rhuur.z n SuitenlQnd.H

NOOY op de markt
met ongelooflijke aanbiedingen
op VRIJDAGAVOND 2 Juli, Raadhuis-
plein Zandvoort, 8 uur.

Jaren daarna zal er nog
over worden gesproken.
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Rumoer om
Herman Heijermans

De wijze waarop Mr. Porrenga in
de raadsvergadering van Maandag-
avond j.l. meende, de motieven,
welke geleid hadden tot de naams-
verwisseling van. de Herman
Heijermansstraat, te moeten ver-
klaren, hebben de zaak er zeker niet
beter op gemaakt, integendeel. Dat
een heftige reactie en diepe veront-
waardiging moest volgen op de
woorden, die hij sprak, weidoor-
dacht en weloverwogen, zal bij
niemand enige verwondering wek-
ken. Want Mr. Porrenga beledigde
hier niet alleen de raadsleden, die
volkomen te goeder trouw, vóór het
voorstel hadden gestemd, daarbij
geen enkele bijbedoeling hebbend
en nog minder denkend aan de
consequenties die deze naamsver-
andering zou kunnen meebrengen
bij achterdochtige lieden, die graag
overal wat achter zoeken, hij be-
ledigde hiermede tevens het college
van B. en W. en de nagedachtenis
van onze grote letterkundige, die
Herman Heijermans was en waar-
voor een ieder diepe bewondering
en respect heeft. Het was opmer-
kelijk, dat dr. van Kuijk, wethou-
der Kerkman en de heer Diemer
zich in dit debat niet mengden.
Waarschijnlijk m.i. omdat zij vo'el-
den, dat Mr. Porrenga óók hun hier
wat té ver ging, toen anti-semie-
tisme en anti-socialisme in het be-
toog van Mr. Porrenga betrokken
werden. Eén ding heeft mij, in het-
geen Mr. Porrenga opmerkte, ver-
heugd, dat was, zijn oprechtheid,
want hij wond er geen doekjes om.
Hij heeft gezegd, wat vele anderen
dachten. Het is wel diep treurig,
dat om de nagedachtenis van zulk
een groot man als Herman Heijer-
manswas.zuik een rumoer ontstaat.
Het is mijn vaste overtuiging, dat
géén der raadsleden zich bij hel
stemmen over dit voorstel indertijd
door andere gedachten heeft laten
leiden, dan die in het request — dat
wij elders in dit blad op verzoek
afdrukken — zijn vervat. Maar het
venijn, dat men er uitzuigt, is als
een langzaam werkend gif, dat
doorwerkt in de massa, die o zo
graag van dergelijk rumoer gediend
is en daarmee eert men niet de
nagedachtenis van iemand, die men
toch zo graag WIL vereren. De
edele figuur van Heijermans te ge-
bruiken in de politiek is een schande.

Ik denk aan een gedeelte uit het
„na-schrift", dat de schrijver A.M.
de Jong toevoegde aan Herman
Heijermans laatste, onvoltooide
werk: „Vtmrvlindertje". Het luidt
aldus: „Zó ligt „Vuurvlindertje"
vóór ons, met al die schatten aan
tederheid en liefde, met al die wee-
moedige mensenkennis en het droef-
geesüge begrip der nooit bedoelde
kwellingen, die in eigen wezen ver-
zonken zielen elkaar aandoe?!. Met
al die stille, milde wijsheid van de
man, die véél begrepen heeft en
alles kon vergeven". Zó is het inder-
daod óók nu. Heijermans nagedach-
tenis eren is: „Véél begrijpen en
alles vergeven", zoals óók hijzelf
dat kon. Slechts dan zal alle rumoer
verstommen. K.

„WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF:

„Op hoop van zegen,."

Raadsvergadering
Verscheidene verrassingen en een bewogen slot

Plet was de mening van vrijwel
alle insiders dat de vergadering van
de gemeenteraad, die Maandag 28
Juni werd gehouden en slechts een
zestal niet belangrijke voorstellen
op de agenda vermeldde, ten hoog-
ste een uur zou vragen. Hoe geheel
anders werd deze gang van zaken,
want inplaats van een vlotte af-
werking van dit luchtige zomer-
agendaatje, raakten op menig punt
de gemoederen verhit, ontstond een
onaangename en somtijds heftige
discussie en kwam een einde,waarin
de geest van Herman Heijermans
door de raadzaal rondwaarde, het-
geen ertoe leidde, dat in een be-
wogen sfeer een heftig verbolgen
burgemeester een abrupt slot aan
de debatten maakte, waarop de
raadsleden, stil en enigszins onthutst
over de storm, die zij hadden ont-
ketend, huiswaarts keerden.

Het begon al direct, toen bij de
ingekomen stukken een voorstel
werd ingediend van de heer S.
SLAGVELD, protest aan te tekenen
bij Gedeputeerde Staten tegen op-
heffing van de tramverbinding met
Zandvoort vóór een viaduct of brug
bij de spoorwegovergang „Heem-
stede-Aerdenhout" tot stand zou
zijn gekomen en ten tweede ver-
enigingeii en particulieren in Zand-
voort op te wekken, hetzelfde, -te
doen.

Hr. SLAGVELD motiveerde zijn
voorstel door op te merken, bang te
zijn ~ hetgeen hij uit couranten-
berichten meende te mogen af leiden,
dat deze opheffing haar beslag zou
krijgen, vóór de raad van Zandvoort
daarin zou zijn gekend, waardoor
een chaotische toestand bij deze
spoorwegovergang zou ontstaan,
hetgeen funest zou zijn voor Zand-
voort.

Al spoedig verkreeg Hr. Slagveld
de steun van alle raadsleden, waar-
op de voorzitter, burgemeester Mr.
H. M. van Fenema opmerkte, dat
tegen de opheffing van de tram-
verbinding als zodanig niet met kans
op enig succes kan worden gepro-
testeerd. Wél kan de raad haar
bezwaren kenbaar maken tegen
deze opheffing, voor de brug o£
tunnel bij de spoorwegovergang een
feit is geworden. Uitvoerig memo-
reerde spreker de vóórgeschiedenis
van deze affaire en verklaarde, dat
de noodzaak tot opheffing van dit
verkeersobstakel thans acuut wordt.
Spreker had zeker geen bezwaren
tegen dit protest, alhoewel betwij-
feld moet worden, of het viaduct
nog wel gereed kan zijn, voor de
opheffing van de trambaan een feit
zal wezen. Men zou kunnen vragen,
de opheffing van de tramverbinding
uit te stellen tot het viaduct of de
tunnel gereed is, maar óók dat zal
volgens spreker niet lukken. Wari-
neei- de dan op dit punt zeker ont-
staande chaos de bouw van deze
tunnel o£ dit viaduct zou verhaas-
ten, hetgeen zeker het geval zal zijn,
kan men daarover slechts tevreden
zijn. Doch inderdaad dreigt hier
acuut gevaar voor de gemeente
Zandvoort, daarom acht spreker het
zenden van een protest niet de juiste
vorm. maar véél meer het zenden
van een bericht .rechtstreeks naar
de minister van verkeer en water-
staat, waarin met klem. wordt aan-
gedrongen op het bouwen van een
tunnel of viaduct en de tramver-
binding niet op te heffen, vóór dit
object gereed is, daarbij ernstig
wijzend op de voor Zandvoort nood-
lottige gevolgen, die het handhaven
van de spoorwegovergang zou
medebrengen, omdat het intensieve
autobusverkeer daar nooit te ver-
werken zou zijn, waarbij de heer
GOSEN nog wijst op de moeilijk-
heden, die óók de vele forensen
daarvan zouden ondervinden.

Met algemene stemmen wordt
hierna, na uitvoerig debat besloten,
bij de minister ernstige bezwaren
in te dienen tegen de opheffng van
de tramverbinding met Amsterdam,
vóór een viaduct of tunnel bij de
spoorwegovergang Aerdenhout-
Heemstede gereed is.

MUTATIES BIJ DE DIENST
PUBLIEKE WERKEN.

Een drietal mutaties bij de dienst
Publieke Werken zijn aanleiding tot
uitvoerige bespreking.

Hr. TATES zou — wellicht in
besloten vergadering — vastgesteld
willen zien, of deze uitbreiding van
personeel met een technisch ambte-
naar noodzakelijk is. Maakt aan-
merldng op de sollicitatiebrief van
de enige sollicitant, die weinig
houvast biedt

Hr. GOSEN laat zich in dezelfde
geest uit en vraagt zich af, of in
verband met de ziekte van de
directeur van Publieke Werken
geen centralisatie of de-centralisatie
bij P.W. moet plaats hebben.

Hr. KONING zou deze techni-
sche ambtenaar niet willen benoe-

men in vaste dienst, maar eerst op
arbeidscontract.

Dr. BREURE merkt op, (hetgeen
de raad „binnenpretjes" bezorgt)
dat het hïer gaat om de „ontlasting"
van Hr. Deutekom. de directeur van
P.W., waaraan de raad dient mede
te werken.

Wanneer tenslotte de VOORZIT-
TER en weth. v.d. WERFF hebben
uiteengezet, dat een aanstelling op
arbeidscontract door sollicitant
wordt afgewezen, omdat deze reeds
in vaste dienst bij de gemeente
Amsterdam werkzaam is en sollici-
teert om verruiming van werkkring
te verkrijgen, wordt tenslotte het
voorstel van B. en W. met alge-
mene stemmen aangenomen. Hierbij
wordt als adjunct technisch ambte-
naar in vaste dienst aangesteld Jhr.
H. G. Six; wordt de heer T. R. Alt-
huisius thans arbeidscontractant, in
vaste dienst aangesteld als adjunct
technisch ambtenaar Ie klasse en
de heer A. de Blaauw bevorderd
van adjunct technisch ambtenaar Ie
klasse tot opzichter tekenaar Ie
klasse.
Hr. TATES bepleit nog de vorming
van een speciale commissie, om de
samenstelling van de dienst pu-
blieke werken eens onder de loupe
te nemen, teneinde te voorkomen,
dat deze dienst in de onderafdelin-
gen topzwaar zou xvorden. omdat de
raad verplicht is. de directeur, die
nu overspannen is, zoveel mogelijk
te helpen, doch deze suggestie vindt
geen verdere bijval.

OPHEFFING WINKEL-
SLUITINGSWET
TIJDENS MARKTAVOND.

Een onaangenaam karakter kregen
de besprekingen, tijdens de behan-
deling van het voorstel, om de
winkelsluitingstijd gedurende de
marktavond, die de commissie
„Zandv. Middenstandsbelangen" op
2 Juli organiseert, voor deze avond
te laten vervallen.

Hr. WEBER vindt het vreemd, dit
initiatief uit. de bladen te hebben
moeten vernemen. De beide plaat-
selijke middenstandsverenigingen
werden er niet in gekend. Spreker
zou daarom aan dit voorstel de
voorwaarde verbonden willen zien,
dat deze beide verenigingen, alsnog
van dit voornemen in kennis wor-
den gesteld. Het op ..eigen houtje
werken" dient te worden tegen-
gegaan en bestaande organisaties
moeten niet worden gepasseerd.

Hi\ SLEGERS merkt op, dat hoe
méér actie er is in Zandvoort, hoe
méér dit dient te worden toegejuicht.
De organisatie, die deze actie orga-
niseert, bestaat bovendien uit drie
leden van ..De Hanze" en twee van
de Zandvoortse Handelsvereniging.
Wat is er tegen dit particulier
initiatief? Spreker zou óók niet wil-
len beletten, dat standwerkers uit
andere plaatsen, die een grote

attractie zullen blijken te zijn. aan
deze marktavond medewerken.

De VOORZITTER merkt op, dat
het hier een aardig initiatief be-
treft, waarvan spreker zou willen
zeggen: .Goed zo. heren". Hier kan
een formele goedkeuring van de
raad afdoende zijn.

Wanneer de heer Weber opmerkt,
dat „De Hanze" wel met dit initia-
tief bekend was en de Handelsver-
eniging niet. zegt Hr. TATES. dat
het hier een raadsvergadering is en
geen vergadering van de Zandv.
Handelsvereniging. waarvan Hr.
Weber voorzitter is.

De BURGEMEESTER is het hier-
mee eens en vraagt, of de raad
accoord gaat met het voorstel.

Weth. KERKMAN protesteert.
Wanneer Hr. Weber zich bij het
onderwerp houdt, heeft deze recht
van spreken, óók in tweede instantie.
Spreker heeft óók bezwaar tegen
het aantrekken van standwerkers
van buiten.

De VOORZITTER zegt tot weth.
Kerkman, dat aan het beleid van de
voorzitter niet valt te tornen.

Weth. KERKMAN: „Dat weet ik,
maar wat ik wil zeggen, zal ik tóch
héél rustig naar voren brengen".

Hr. WEBER krijgt dan van de
voorzitter gelegenheid, in tweede
instantie te spreken, doch verklaart,
dat zijn enthousiasme voor deze
zaak hem door de loop van het
debat al ontnomen is. Met klem ad-
viseert spreker, geen vreemde stand-
werkers op de marktavond toe te
laten, omdat dan het gevaar dreigt,
dat een permanente markt in Zand-
voort zcu ontstaan met alle daar-
aan verbonden nadelen voor de
winkeliers. De beleefdheid had ge-
eist, dat de Zandv. Handelsvereni-
ging van het voornemen tot het
houden van een marktavond in ken-
nis was gesteld.

Wanneer Hr. SLEGERS opnieuw
het woord vraagt, acht de voorzit-
ler het voorstel voldoende toegelicht
waarna het met algemene stemmen
wordt aangenomen.

AAN- EN VERKOOP GROND.
De verkoop van een vijftal per-

celen grond in het bouwrijp ge-
maakte terrein in het uitbreidings-
plan „Zuid" ontmoet geen bezwa-
ren, evenmin de aankoop van een
perceeltje grond van de heer J. F.
Paap, gelegen aan de Kruisweg.

VERHOGING
PRESENTIEGELDEN.

De raad gaat accoord met de ver-
hoging der presentiegelden ingaande
l Januari 1955 voor raadsvergade-
ringen van ƒ7,— op ƒ10.— en voor
commissievergaderingen van ./ 4,—
op ƒ5,-.

WEDEROPBOUWFONDS.
Bij de vaststelling van de jaar-

rekening 1953 van de stichting
„Zandv. wederopbouwfonds", stelt
Hr. LINDEMAN de vraag, of er nog
nieuwe grootboek-inschrijvingen
binnenkomen en of er zich voor
deze inschrijvingen nog gegadigden
melden.

Weth. v.d. WERFF antwoordt op
beide vragen bevestigend, doch Hr.

Er is een tijd geweest.

Cols (gestorven

Er is een tijd ge-
iveest, dat men
wel eens een be-
~oek ran een dag
aan een zeedorp
bracht. Daarvan
is eer. aardig ge-
dicht van Jacob
in 1660) ons be-

waard gebleven. Het luidt aldus:
Ik kwam eens treden aan het strand.
Daar ik veel jonge lieden vant.
Ik zag icel zes of zeven paar
Den eenen hier, den genen daar.
Maar boven al zo tuos er twee,
Die gingen veerdig naar de zee.
En ieder had een jonge maagd
Die hij tot in het water draagt.
En of de vrijster vreeze kreeg,
Ja, schier van angst ternederzeeg,
Ook hern met bleeke lippen bad,
Nóg ging hij dieper in het nat.
Totdat het loater werd gezien
Tot aan, ja boven hare kniên.
Ten leste, als de jonker zag
Dat hij niet hooger op en mag,
Zoo keert hij ti'eder ?iaar het droog,
Want hij zag tranen in haar oog.
Maar straks, zoo loopt hij van

(het s t rand
En trekt haar naar het mulle zand.
Hij legt haar op een 'hooge duin
Hij rolt haar van de steile kruin,
Tot onder in het lage dal
En daareens weder, even mal.
Hij rolt haar in het gulle zand
Hij strooit het stol aan alle kant,
Hij laat niet af, hoe dat ei; wijkt,
Totdat zij nauw een mensch gelukt.

Er is een tijd geweest, dat men
in een courant kon lezen: „Het
enige weken met vrouw en kind
doorbrengen aan :ee als badgast, is
een gebruik, dat meer en meer toe-
neemt".

Er is een tijd geweest, dat Zand-
voort een rergelcJi züssersplaatsje
u-as, vrijuit1! onbekend; een tijd, dat
Zandvoort badplaats n'orrf.

Er is een tijd geweest, dat Zand-
voort geen winkels kende, latei-
kwamen enkele tt'ater- en uutir-
loinkeltjes, waar men alles kopen
kon.

Er is een tijd geweest, dat de
Kerkstraat winkelstraat werd,
daarna de Haltestraat en toen de
Grote Krocht.

Zandvoort groeide en groeide,
werd bekend in binnen- en buiten-
laud. Er is een tijd geweest, dut de
winkeliers gezamenlijk optraden, ar
/C!t?a77i, een tijd, en die tijd is er nu
— dcit men begon in te zien, dat
niet gezamenlijke acties, die in het
belang van het dorp én t-an de
nerinpdoeftc/cïï. zijn, zonder daarbij
het gezamenlijke belang «it het ooy
te verliezen, zeker óók aanbevelens-
tunarciig zouden zijn. We kregen
winkeliersverenigingen, straatsge-
wijze tol elkaar gebracht en over-
koepeld door Handelsvereniging en
Hanze, waarvan ze vanzelfsprekend
óók lid bleven. Dat is niet tegen te
houden en volkomen gezond, een
logisch gevolg van de groei van
Zandvoort, een nieuwe periode in
het steeds weerkerende: „Er is een
tijd geweest...", want. dat zal de
volgende generatie over deze periode
opnieuw zeggen.

Een uitvloeisel van dat straats-
gewijze optreden is dit derde Halte-
straatnummer, dat elke maand ver-
schijnt, om op deze belangrijke win-
kelstraat aller aandacht te vestigen.
Wij vragen er Uw speciale beland-
stelling uour.

Lindeman wenst meer preciese ge-
gevens, welke hem door de wét-
houder schriftelijk worden toege-
zegd.

RONDVRAAG.
De zo onschuldig lijkende rond-

vraag deed ditmaal de politieke
hartstochten tot het uiterste op-
laaien en bracht een bewogen slot
aan een in een reeds in vrij gespan-
nen sfeer verlopen vergadering.
Oorzaak hiervan was de naams-
verandering van Herman Heijer-
mansstraat in De Favaugeplein, het-
geen aanleiding was geworden tot
geschrijf in vele dagbladen, perio-
dieken en plaatselijke bladen, naar
aanleiding van een ingezonden stuk
van de weduwe van Herman
Heijermans, mevrouw Heijermans-
Jurgens te Bentveld.

Hr. SLAGVELD bracht de zaak
ter sprake en merkte op, dat mevr.
Heijermans z.i. in hoofdzaak boos
was, omdat zij niet van tevoren van
deze naamsverandering in kennis
was gesteld. Spreker vroeg zich af,
of het niet aanbevelenswaardig zou
zijn ,de overwegingen van de raad,
die tot deze naamsverandering leid-
den. alsnog aan mevr. Heijermans
kenbaar te maken. Bovendien
vroeg spreker zich af, nu mevrouw
Heijermans verklaard had, geen
prijs meer te stellen op een naam
van een straat, genoemd naar haar
overleden man, of deze naam voor
de nieuwe weg naar Zandvoort-
Ncord. nu niet als vervallen diende
te moeten worden beschouwd.

Mr. PORRENGA hield een fel en
uitvoerig betoog, waarin hij aan de
hand van Multatuli en werken van
Herman Heijermans beweerde, dat
anti-socialisme en anti-semietisme
z.i. wel degelijk een rol hadden ge-
speeld bij het verzoek, om deze
naamsverandering tot stand te bren-
gen. Spreker vroeg. of het niet
mogelijk was, de oude toestand als-
nog te herstellen.

Mevr. MOL betuigde er haar spijt
over, nu zij dit alles deze avond
moest aanhoren, ooit te hebben
voorgesteld in Zandvoort een straat
naar deze grote schrijver te noemen.

Dr. BREURE trok heftig tekeer
tegen alle courantengeschrijf, waar-
aan hij zich zéér geërgerd had. Met
politiek heeft deze zaak niets uit-
staande. slechts utiliteitsredenen
leidden tot deze naamsverandering.
Óók als het De Favaugeplein oor-
spronkelijk Thorbeckestraat zou ge-
heten hebben, zouden de flatbewo-
ners deze naamsverandering hebben
voorgesteld.

De VOORZITTER kan zich maar
nauwelijks beheersen, wanneer hij
zegt. voor de zaak „Heijermans" uit
zijn zetel te willen opstaan. Uiter-
mate verbolgen zegt burgemeester
Mr. H. M. van Fenema ten diepste
verontwaardigd te zijn over het feit
dat men dit raadsbesluit zó scheef
trekt. Spreker heeft brieven ont-
vangen o.a. uit Zuid-Frankrijk,
naar aanleiding van het couranten-
geschrijf over deze zaak, o.a. in
Elsevier. waarin van „Nazi-tenden-
zen" wordt gesproken, die eenvou-
dig belachelijk zijn. Verregaand
schandalig noemt spreker het. dat
anti-semietisme en anti-socialisme
hierbij worden gehaald. Dat heeft
er „geen bliksem" mee te maken en
Multatuli en Heijermans evenmin.
„Ik ben hier razend over" zegt spr.
„en ben ook niet van plan, dit erbij
te laten zitten, temeer, omdat het
hier een besluit betrof, dat zuiver
om utiliteitsredenen genomen werd".
Met een hamerslag sluit hierna de
burgemeester de vergadering en
verlaat in heftig bewogen gemoeds-
toestand de raadzaal, waarin de
aanwezigen, beduusd door deze
heftige uitval van de burgemeester,
die herhaaldelijk door luid bijvals-
geroep of stemmen van afkeuring
werd onderbroken, in een bijna
tastbare stilte achtergebleven.

Vooraf had Hr. SLEGERS op zijn
vraag, of óók de gemeente Zand-
voort de leges voor paspoorten zou
gaan verlagen, ten antwoord ge-
kregen, dat deze zaak wordt bezien
en kreeg op zijn verzoek, om met
de rioolwaterzuiveringsinstallatie zo
mogelijk wat méér spoed te be-
trachten, opdat spoedig bouwterrein
beschikbaar komt, te horen, dat
deze kwestie binnenkort aan de
orde komt.

Hr. GOSEN klaagde over gebrek
aan een brievenbus aan de kop van
de Kerkstraat en de ééndags-post-
bestelling in het Zandvoortse Bent-
veld, terwijl het Aerdenhoutse
Bentveld er twee heeft. Deze zaken
zullen met de P.T.T. worden be-
sproken. De bewering van Hr. G'O-
sen, dat de burgemeester, zich on-
hoffelijk zou hebben betoond bij
het uitreiken van de verkeers-
diploma's ten opzichte van de Juli-
anaschool, werd door de burge-
mcestor met verontwaardiging van
de hand gewezen, omdat voor hem
„scholen scholen zijn" en deze be-
werlng van Hr. Gosen volkomen
„uit de lucht gegrepen" was.

Het was ruim tien, uur, toen deze
fel-bewogen vergadering gesloten
werd verklaard. K.
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Valkommen Sverige!
Att just svenska gymnaster

<ïr gaster i Zandvoort och
medverkar pa den stom
idrottsfesten pa niista Sön-
dag, den 4de Juli, som för
det 50 ariga jubileumsfiran-
det, av Zandi'oort idrotts-
forening O.S.S. till sin höjd-
punkt, fyller Zandvoort med
stor jröjd och stolthet. Starka
och fasta ar de band som
binder Nederlanderna och
Sverige ihop.

Det Hollandska folket skall
aldrig nagonsin glömma hur
det gastfria svenska. folket,
da Nederldnderna harde
natt den djupaste punkt av
eliinde och manga f i k k djup
sorg av sviilt och nöd,
bringat raddning i de olyck-
Uga manaderna i början av
1945 och skickat bröd och
smör.

Vor hjdrtliga valkomst-
halsning till vara sa aktade
gaster pa denna gyllne fest
av O,S.S. ar uppriktig val-
ment. Vi mottager dem som
en symbol pa det hela svens-
ka folkets trofasthet och
karlek. Att Ni allesamman
far tillbrmga o/örglömliga
dagar i Zandvoort och af t Ert
besök som. emotsags med sa
mycken langtan, styrkar cinnu
intimare vanskapsband mel-
lan Nederlanderna och Sve-

Welkom Zweden!
Dat juist Zweedse turnsters

en turners gast zijn in Zand-
voort en medewerken aan
het grote turnfeest op Zondag
4 Juli a.s., dat de 50-jarige
jubileumviering van de Zand-
voortse gymnastiekvereniging
O.S.S. op het hoogtepunt
brengt, vervult Zandvoort
met grote vreugde en trots.
Sterk, en hecht zijn de banden
die Nederland en Zweden
binden. Nooit zal het Nederl.
volk vergeten, hoe het gast-
vrije Zweedse volk, toen
Nederland het dieptepunt van
ellende bereikt had en honger
en ellende velen- in. rouw
dompelde. Zweden redding
bracht en in die rampzalige
maanden in begin 1945 brood
en boter zond.

Ons hartelijk welkom aan
onze gewaardeerde gasten op
dit gouden feest va.n O.S.S. is
oprecht en welgemeend. Wij
ontvangen hen als een sym-
bool van de trouw en liefde
van het gehele Zweedse volk.
Moge zij allen onvergetelijke
dagen in Zandvoort doorbren-
gen en moge hun zo met ver-
langen tegemoet gezien be-
zoek de banden tussen Neder-
land en Zweden nóg nauwer
aanhalen!

Schaaknïeuws
Ofschoon voor de Zandv. schaak-

club het seizoen officieel reeds is
afgesloten, komen vele leden toch
nog elke Donderdag voor een ge-
zellige schaakavond bij elkaar in de
daartoe belangeloos ter beschikking
gestelde consumptietent van 't zee-
en zonnebad Terraes aan de Noord
Boulevard. Daar deze combinatie
van schaak- en strandgenoegens
— speciaal op mooie zomeravonden,
uniek genoemd mag worden, zijn
wij er van overtuigd, dat ook vele
schaakliefhebbers onder de badgas-
ten gaarne van de hier geboden
gelegenheid gebruik zullen maken.
Wij nodigen hierbij dan ook alle
schakers uit, eens kennis te komen
maken.

Leerlingen-uitvoering
In ca£é-restaurant ,,De Rotonde"

zullen de Zandvoortse piano-leer-
lingen van Aad Plas Zaterdag 3 Juli
de jaarlijkse uitvoering geven.

Het programma vermeldt o.a. een
pianoconcert van Joh. Chr. Bach,
waaraan het symphonisch ensemble
van de heer Plas zal medewerken.

Tips voor normale huldj
Make-up-test. Voor U het licht
bij Uw toilettafel uitdraait, kijk
dan eerst, of U de gekleurde
Foundation tot in de hals heeft
aangebracht; U Uw hals ook
licht gepoederd heeft; de kleur
van Uw lippen harmonieert met
de kleur van Uw kleding; Uw
nagels gelakt zijn in overeen-
stemming met de kleur van Uw
lippen! de rouge op de juiste
plaats aangebracht is en zich
aanpast bij Uw lippenstift; U Uw
wimpers en zonodig Uw wenk-
brauwen met Gala Mascara heett
aangestreken; U de poeder van
Uw wenkbrauwen verwijderd
heeft; Uw haar ei- even verzorgd
uitziet, als Uw make-up; U zich
in de spiegel en profil bekeken
heeft.
De beroemde schoonheidsserie
van

OF LONDON
verkrijgbaar bij Parfumerie

HILDERING
KERKSTRAAT 23 - TEL. 2107

is



Doe de was de deur uit!
Stoomwasserij „Hollandia"
Z A N D V O O R T J. H. G. WEENINK TELEF. 2887

Steeds de beste
voor goede wasverzorging!

Ook het

STRANDWEG f hoek Bculevsrd ce ravsugej

brengt 1 Juli a.s.

Muziek en Zang
V/n hebben geëngageerd na z i jn enorm succes in Den Haag

Eugène Charmon
aan de vleugel,

met zijn clavioiine,
zijn accordeon en

zijn opera-aria's

Voor Zandvoort geheel nieuw!

Slagroomijs
f 1,80 per liter
Schepijs - Vers ijs

IJsbar Haltestraat 42
C. POLAK

Mevrouw,
Haalde U [Jg

óók al voor Uw dessen?

HaheSTraat 48

Hel is mij een behoefte, allen har-
teb'jk dank te zeggen, die op eniger-
lei wijze blijken van belangstelling
hebben getoond bij de herdenking
van mijn 40-jarig jubileum bi.i de
P.T.T. en daardoor deze dag voor
mij ea mijn echtgenote onvergetelijk
hebben gemaakt.

?. KEUR.
Zandvoort, 2 Juk 1954.
Da Costastraat 10.

GEVRAAGD van half Juli lot half
Augustus, of gehele maand Aug,:
VRIJ GEMEUBILEERD HUISJE of
gemeubileerde KAMERS. Br. no. 5-9
bureau v.d. blad.

NETTE JONGEN GEVRAAGD voor
loop- en winkel werk. Bij gebleken
geschiktheid voor zomer en wimer.
Kemp's Fruithandel, Kerkstraat 35.

WERKSTER GEVRAAGD l och-
tend of l middag per "Kreek. Brede-
rodestraat 72.

ONT\V!KKELEN
AFDRUKKEN

DEVELOPPING
PRINTING

Foto- en Filmstudio Joh, v.d. Meer
FOTO «LION»

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL. 2773

2 min van het station
2 mir_ from the station

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

DEVELOPPEMENT
T1RAGE

ENTWiCKLEN
KOPIEREN

DE BES
IX ZAND

Slag

TE EX GOEDKOOPSTE SLAGER
VGOR7 IS EN BLIJFT :

erij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

500

GEKAKT,
OSSENL
MAGERE
RIBLAPP
RCSBIEF
LENDE
BIEFSTT
HAAS

h.o.h
PPEN. v.a

PPEX
EN

s^. Kalfs-rïees =-n Va~*:?^stl?z
srnerp ccmcur- erende pr:jzeri.

TOT71.

ƒ :.50
ƒ! 75
""2. —
V"2.IO
ƒ2.33
;2.35
-"3. —
.73.20

Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen

en gedistilleerd! TELEFOON2150

Elke avond 8 uur:
VLEUGEL EN CLAVIOL.INE met nationale

en internationale chansons.

De Zweedse gasten
En ons (and

Dinsdagmorgen arriveerden in
Amsterdam de groep Zweden die
tijdens hun kleine Tournee door
Nederland (Amsterdam. Vlaardin-
gen en Naaldwijk) ook ir. Zandvoort
Zondag 4 Juli a.s. demonstraties in
het Gemeentelijk Sportpark zullen
geven, tsr gelegenheid van het
50-.iarjg bestaan van O.5.S.

Ter begroeiing waren aanwezig
de secretaris van de Zweedse Le-
gane. het bestuur van Amsterdam-
Zuid en de heren Brink en De Bas
van het bestuur van O.S.S.

De gymnasten waren vol goede
moed en vertrouwden hun bijzon-
dere prestaties van verleden jaar
op de Gymnasirada te Rotterdam
ie kunnen herhalen.

Zondagmorgen 10.30 uur komen
deze gymnasien in Zsndvoort per
auto aan en rullen daarna in hotel

Bouwes de lunch gebruiken.
Voorafgaande aan de middag-

demonstraties, zullen zij in de op-
locfnt meelopen, die vanaf de Karel
Doormanschool voert over Dr.Smit-
strast, Burg-Engelbertsstraai, Kerk-
straat. Haltestraat en daarna door
de poort het Sportpark binnentrek!.

Geeft ons dorp een feestelijk aan-
zien en steekt zoveel mogelijk de
vlaggen uit:

Tour-veteranen in „Bouwes"
Naar wij vernemen, zullen a.s.

VToensdag in hotel Bouwes ver-
schillende veteranen uit een vroe-
gere Tour de France komen logeren.

O.a. de thans B3-jarige Fransman
Garin. die de eerste lour in 1903
meereed. Verder de Belgen Thijs.
I\£aes en Buysse. die resp. in 1913.
1926 en 1935 meereden.

In het stadion te Amsterdam zul-
len zij aan de vóóravond van de
start nog een ere-rondje rijden.

ZANDVOORT

A N ff BX CA8AKET „SXTAf

Dagelijks

ZVriTSSHS ENSEIi

In ons internationaal cabaret -programma:

SVA MAY WQNG
Chinese Contors:onis;e

Op veelvuldig verzoek wederom.

TSZKY 8XOS
fKomisch arrobatischi

WA ADAMO
Solo danseres

Slager GAUS
KERKSTRAAT '•-. — TELEFOON 2102

CSSELAPPEN. v.a
BLIXDE VINKEN, per stuk
BIEFSTUK TAHTABE. per stuk

.. -"1.70
. . . f0.45
. . .ƒ0.40

Vraagt onze gelardeerde Kc-Ij'slere-, Xcl.*:3o-i:
(gerr^es'.f; pebrccen Kcl.-s;ri.C'GT,d5cu.

HET SPECIAAL ADRES IN ZANDVOOHT
VOOR LEVER er. PEKELVLEES

Week^nd-reclcme:
100 gram GE3R. GEKAKT
100 gram PEKELVLEES .
100 gram LEVER
100 gram PEKELVLEES .

Cotj i'lees.j

^ O S? Cl

/ Q C ^f
( & *J w l

L. BALLEDÜX& Zonen
Woninginrichtings bed rijf

Voor Zandvoort: Da Beddensp&ciaList

KOOPT UITSLUITEND
K V.' A L I T S I T !
..EPEDA" binnenvering
matrassen, zware damast
:n diverse dessins:
15 jaar garantie op
c innen v erin g

de
80 >: 190

-'86.—: 120x190 ƒ389.—.
Vraagt de ..E P E D A"
?opulair-Si~r.daard. de
Luxe. de Luxe-majestic
kleuren groen. goud.
griis. Blue en Flame

Zuiver wollen dekens 2-prs.. 100 ' iwol.v.a. .7 43.-
Hali v,*o".len dekens, v.a ƒ20.-
".VOLLEN DEKEXS. doua'.e-face pastei

kleuren., v.a. ƒ33 70
Sati.-ner. spreien geh. smokv.-.. div. des. v.a../34.75
DIVAN2EDDEN. 15 jaar garantie ƒ31.50
AUPING CNDERSCHUIF3EDDEN 80 190 ƒ98.50
l.Codërr.e GOKDIJXSTOFFEN. r.s. p.M . .;' 3.75

Zie: orure gro:? coKecriS'
Sioop'-:. fcitsseirteedjes en Co:-3scr:i!:e>n

Opnieuw o',-enrek>:en o: bijvullen van Uw
matrassen in eigen atelier met zuiver JAVA-
KAPOK: zo n&dig ir. één dag retour.

Z'ie: onze étolcoes .'.' Z;e: o-ue ëtaiages .'.'

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596
Oo-: voor Ssr.Trela' d: Orri.£:r?keT7 ;? Dr.tbied?-.

U eer.s naar onze gemakkelijke
betalingsvoorwaarde».

PALTHE
SERVICE-STATION
C-.-c.ie Krocht 21-23
TELSFGOX 2 5 7 4

Voor al Uw
Stoom- en N/erfgoederen

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ook uw publiciteitsorgaan!

Moedige redding
Twee Zandvoortse meisjes van 5

en 13 jaar waren Dinsdag j.l. bij
vriendinnetjes san het spelen ir.
Aerdenhout. Het kleinste meisje
vermaakte zich met ballen en liet
deze in het 2.5 M. diepe zwembad.
dat in de tuin was aangebracht.
vallen. Zij wilde deze bal eruit
halen, bukte zich té ver voorover
en viel in het water. Op haar hulp-
geroep kwam haar zus.ie aanrennen,
die binnen vertoefde, bedacht zich
geen ogenblik, sprong gekleed te
water en wist haar 5-;-£.rig zusje.

dat zich reeds ;n zinkende toestand
bevond, behouden op het droge te
r. rer.gen.

Ce ouders var. het meisje willen
r.eider namen niet bekend gemaakt
r.cr.ber;. Wij achter, het voorval ech-
ter belangrijk genoeg, om het hier
te vtrrntlcen. omdat het een Zand-
vcoriE meisje waE. dat zwemmen
leerde bij de Zandvoortse zwernclu'o
. De Ze*-schuirners". dat deze moe-
dige redding verrichtte, waarmee
w.j haar van harte- gt:ukwensen. Het
nut van leren zwemmen if hier bo-
vendien weer overduidelijk ge-
bleken.

HOOGWATER
H.W. L.V.-. H.-R'. L.PT. Strand

Juni:
4 S.02 13.00 13.27
5 6.40 13.30 19.01
C 7.15 14.00 19.38
7 8.00 15.00 20.26
3 8.53 16.00 21.18
9 9.49 17.00 22.20

10 10.54 18.00 23.25

berijdbaar
1.30 30.00-16.30
2.00 10.30-17.00
2.30 31.00-17.30
3.30 12.00-13.30
4.30 33.00-19.00
5.30 13.30-20.30
6.30 15.00-23.30

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Verloting Roode Kruis
Het poppenhuis

no. 614.
is gevallen op

Voor iedereen met goede smaak:
„Brokmeïer" de aangewezen zaak!

Haltestraat 50 - Telefoon 2O02

-& TTHn/\l\TTT 'T* O r*T^Tk~M Nsl

AUTORIJLESSEN? Sa
A U T O R I J S C H O O L

C O K A R T Tr Q^'P1- i05*1"-
^*^ ^"^ **• l\ JL l L • T^VïT6 ICS&UtO

Zuidlaan 26 - Aerdenbout - Tel. K 2500-2749!

Godsdienstoefeningen
GE3EFORIVÏSSPJ3S KERK
Julianaweg. hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de PuUiter.
Bed. K .A.

17 uur: Ds. A. de P.uiter.
H.A. en dankzegging.

HEHVOPJEDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer N. H. van Wijk,
10.30 uur: Ds. C. de P.u.

Voorbereiding H. Avondmaal.
7 uur: Ds. J. C. Koningsberger,

pred. :e Amsterdam. Jeugddienst.
Medewerk. Kerkkoor er. trompet.

ïecere Woensdagavond 3 uur (ge-
durer.de de maanden Juh en Aug.):
Cor.ce:; en Wijdingsdienst Mece-
wsridng Kerkkoor en orgel

NED. PP^OTESTANTEN 3OXD
Aid. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. vjn. 10.30 uur:

Ds. L. H. Runenberg van Den Haag.

NED. CHH- GE1\ISENSCHA?S3OND
Dinsdagsvond 8 uur samenkomst

in de nieuwe consistorie. Spr. de
heer J. Dammuller. evangelist ie
Alkmaar.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zondagen 6.30. 7.30 en 9.30 uur

Hoogmis. 8.30 en 11 uur H. Mis voor
badgasten mei vrije plaatsen. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 en 7.45 uur.

Met H^mER Gelei
handen om trots op te zijn

Zandvoortse Muzickkapel
Het bestuur bericht ons:
..Naar aanleiding van een artikel

ir. het Zandvoorts Nieuwsblad over
de Zandvoortse Muzjekkapel, aan-
gaande een te vormen kledingionds
en het veranderen van de naam in
Badkape1.. kunnen wij ons in groï£
trekken daarmee verenigen en dan-
ken onze burgemeester en enige
ingezetenen voor dit initiatief en
medeleven. W13 zijn van mening, dat
met deze personen het doel zal
worden bereikt, al za! over het een

en ander nog wel eens worden ge-
sproken.

Alvorens -.rij tot het dragen van
mooie uniformen kunnen overgaan
en concerten daarmee in overeen-
siemmmg kunnen geven voor een
meer verwend publiek, zal van de
leden hei uiterste worden gevergd.
In de eerste plaats de repetities
zonder onderbreking trouw te be-
zoeken en niet. zoals het meer-
maler, voorkomt bij sommige leden,
onregelmatig. Dat is teleurstellend
voor de altijd trouwe leden en voor
de Directeur, de heer Wildschut, die
voor zijn taak is berekend en alle
moeite doe: het korps op hoger
niveau te brengen. Met deze on-
regelmatige bezoeken bedoelen wij
niet diegenen, die uit ^zakelijke
overwegingen verhinderd zijn. Be-
zoekt elke Woensdagavond om 8
uur de repetities'.

Ten tweede doen wij een beroep
op alle muziekliefhebbers in Zand-
voor: ivoonachtig. die een hout of
koper instrument kunnen bespelen.
Wij zijn er van overtuigd, dat on-
der de = 12.000 inwoners vele in-
strumeni bespelende!) zullen zijn.
Denk niet, dat de Zandv. Muziek-
kape! een korps moet zijn van
specifiek Zandvoorters. neen. ook
vreemdelingen, forensen enz. zijn
allen hartelijk welkom, dan kan een
prachtig korps worden gevormd.
\vsar Zandvoort trots op kan zijn.
om in de toekomst een Badkapel
te vormen.
Wij schrijven dit, omdat toen Zand-
voort 5000 zielen telde. 2 korpsen
kenden worden gevormd. Zou dan
nu er 12.000 inwoners zijn, niet één
goed korps samengesteld kunnen
worden?

Muziekliefhebbers meldt U aan bij
onderstaande adressen, die U alle
mogelijke inlichtingen kunnen ver-
strekken. Voorzitter P.Schaap. Hal-
testraat 36. tel. 2215; Secretaris A.J.
Kallenberg. Haarlemmerstraat 47;
Vice-secr. A. Balledux, Haltestraat
2"-29. tel.259B: Commissaris G. Ger-
tenbach. Haltestraat 12, tel. 2099.

N.B. Verenigingen, die medewer-
king van de kapel wensen, ge-
lieven vroegtijdig 14 dagen voor die
datum aanvragen te richten aan de
secretaris.

^.reme en olie

LEDERWAREN
TOILET-ARTIKELEN

ROTAN-MEUBELEN
GORDIJN-STOFFEN

JERSEY-JAPONNEN
VESTEN EN JUMPERS

OVERHEMDEN - DASSEN
SOKKEN - PYAMA's

JAPONSTOFFEN
NYLONKOUSEN - SJAALS

Telef. 2513 ANTH. BAKELS N.V. Kerkstr. 29-31
Sinds 1874

TAXI?
26OO
BELLEN!!

SCHROEDEH - HOGEWEG 50
Trouwen, langs afstanden,

prijzen.

Marletavond
De marktavond. die hedenavond

wordt gehouden mogen xvij zeker
nog wel even in aller herinnering
brengen. Het belooft, naar de laatste
berichten ons melden, een leuk ge-
doe te worden van S tot 11 uur op
het Raadhuisplein. De deelnemers
zullen aan de kramen verschijnen
met een hoge hoed getooid en zorgen
voor vele koopjes. Uitsluitend Zand-
voortse winkeliers zullen eraan
deelnemen. Hoeveel kramen er zul-
len verrijzen blijft nog geheim, doch
men verzekerde OP.S, dat het aantal
veler verwachtingen zal overtreffen.
Het draaiorgel is besteld. Of de
Zand%'oortse winkeliers het zullen
kunnen overschreeuwen, zal óók
nog moeten blijken.

Enkelen hunner goed kennende,
hebben wij aar wel hoop op. In
elk geval zal dit evenement we]
weer het nodige vertier in ons dorp
brengen en daar is het tenslotte
toch maar om begonnen. Op naar de
markt zi3 de leuze voor hedenavond.

BURGERLIJKE STAND
25 Juni-1 Juli 1954.

Geboren: Gerbrand, zoon van G.
Pols en W. Smit; Martinus, zoon van
W. Verboom en A. van der Voel :
Hendrikus Wilhelmus Anthonius.
zoen van H. J. Rubeling en H. C.
Bakkenhoven; Ingrid Cecilia. doch-
ter van G. Zwemmer en C. Polak;
Susanne Bernardine Louise. dochter
van H. Slangen en H. U E. van den
Berg.

Ondertrouwd: W. van Wilpen en
E Koper; H. C. Bakker en M. J. van
Dijk; E. J. Reurts en M. Doorne-
kamp; E. Bol en R. S. Cohen.

Getrouwd: P. Wols van der Wel
en D. E. Rotteveel.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort

werd gedurende de maand Juni '54
ingelegd f 58921.89 ; terugbetaald
ƒ52910.68.

Voor het eindexamen H.B.S. a aan
het Triniteits Lyceum te Overveen
slaagde onze plaatsgenoot Stef van
Kemenade. Ge-lukgewenst!



VERENIGING

ZANDVOORT
Waar het hart van Zandvoort slaat, daar ligt Zandvoorts Kaltestraat!

P. SCHAAP
Kruidenierswaren - Commestibies
HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215

Groot blik Appelmoes (350 srram) 70 et.
12 blik Zalm ..95 CL 11 blik Zalm ..-"1.S5

1.1 blik DELMONTE Zalm ...73.05

EERO VRUCHTEN in liter :Q.acons: Beine
Claudes. Mira Belle. Reines Victoria, per pot
inhoud 750 gram 73 et
Ananas 1.3 bl. ƒ!.-: l'2 bl. ;1.45: l l W. ƒ2.10

Philïppe & Canaud SARDINES f 1.40-ƒ2.95
Kipper Snacks p.bl. 40 et. Macaroni m.ham ƒ1.35
Kalfsgehaki m rijst ƒ1.35 Salfspoulat id. ƒ1.35
Groot blik NASI C-ORENG m. vlees f 1.75

l'2 blik ..KRA3" ƒ2.75

Echte Italiaanse SPAGHETTTI 14 K.g. ..ƒ0.55

Tube MAYONTf AISE nog l week voor deze crijs
CALVS 45 et. DULJVIS 40 et.

KIPS LEVERWORST steeds voorr. 100 gr. 37 et.
IJSSELDIJK's gek. Geld. Worst ..100 gr. 55 et.

Wij hebben

Hazewind

Fixpoot

krocht-kledïng

voor Uw zoon

spoor-kleding
voor U

Komt U zelf esns 'Ktt-
ken noor onze col-
lectie HAZcWIND
FIXPOOL, de onver-
woestbors jongens-
kleding.Ds nieuwste
modellen en kleuren

Ook hebben vrij: Manchester Fixpool werk-
broeken: Cordurov pantalons; plusfours:

WTNDJACKS. kindermaten v .a ƒ9.95
Dames en Heren maten ƒ17.50 en ƒ18.95
Shorts. • s pantalons, prima pasvorm.

Sporthuis
„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 - Telef. 2131

AMERICAN
STOPPAGE
Uw kleding ONZICHTBAAR
gestopt, spoedig weer gereed.

T. C v.d. SCHELDE
KALTESTRAAT 7

Melkinrichting
«KRANENBURG,
Haltestraat 56 - Tel. 22S7

Koffiemelk
U staat versteld over de heerlijKe kofiie.

die U hiermee schenkt.

Choco-vla
Slagroom
Vanil!e-v8a

Een bijzondere Tractatie.

Koffieroom
met aalbessen
Een ware delicatesse.

Strandlectuur- Pocketbooks
Boeken - Kantoorbehoeften

Boek- en Kantoorboekhandel

F. v. HERWIJNEN
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2666

Voor Televisie
Techn. Bureau

nstra
TELEFOON C065
HALTESTHAAT ;
ZANDVOCHT

Type 27.TO. Diamete
beeldbuis 43 cm.
Prrjs ƒ1095.— of
contant ƒ109.20 en
;"S2.75 r>er maand.

Demonstratie aan huis.
190' ., SERVICE.

PHILIPS - ERRES
GRUNDIG

Voor

ondergoed
naar „DE VEENENDAALSE"

CXTVAKGEN: grote parti; BUSTSHOUDrlHS
voor cie halve pr:;s;

IN WOL
de grootste sortering:

Crêpe woi, 1OO gram f 1,49
Sportwol 1OO gram f 1.69
Jaeger wol, 1OO gram f 1,29

5SDe Veenendaalse"
KALTESTRAAT 55 - TELEFOON 2SS9

WAAROM NIET HET BESTE!

SLAC-ERÏJ SVRGER"'VERKOOPT'"UITSÏ
Toch niet iuu:der o v • Sp=':.^
Doorr. R Lappen -"2.73 5M gr
Magere O lappen .12.10 5.'". gr

.UITEND KWALITEIT'

i^er.ae / O C C

^^ 2l55

Vark.carbrn. v.s. . - :?I i5 . ' 'Cgr
Kalfs'.appen . . . . - i.73 5 j C1 gr
Lamscarbrr.ads .. .: 1.33 5X' gr
Lamsjapperj .-_:.4350:|r

enr. enr.

2CO gr ??rs
CQO er C-ez: Gehakt .
200 er G-esDik'.e Wc-r.-t

Rolfade h.o.h. f 1,68 500 gr.
VTEEXEND-RECLAiCE. > ff, Q r-t
:iOÊr Pekslvlees en H-O gr 35-.erha-.-.vors: ^ O » U l

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraal 5 - Zandvoort - Tsl. 2994 - 2543

Weer 't Heen je dcvor

CHEMISCH
REINIGEN

T.C. v.d. SCHELDE

Veer

centrale verwarming
en autom, oliestook-

inrichtingen:

N.V. My. HOLSTER
OVERVEEN

Te.?:" K 250C' 15597 en 1ÏO57

V.x-r alle .i-.her.t.r.ger.:

Fa. L K. Feenstra
HAL.EST?. 57 - TEL 2065

ZANDVOORT
PS.VSJ.-G.-.rr KOSTELOOS

One Hour
Cleaning Service

K.-.LTESTE \AT 39 - TELE" "31'!

STOMEN
Nu koml de romer . . .?
Zonr.ebrar.d-olie. -crème, enz

Drogisten j Blaauboer
HALTESTRAAT 4-5 - TELEF. 2392

Fa. J. van Duivenboden
HALTESTRAAT 45

Ruime sortering in:

Kanten kleedjes

Dames- en Heren-
ondergoederen

Babygoed

Kinderpyama's

Damesnachthemden en Damespyama's

op ieder gebied!

*
Vlotte zomerrokken Ir. fleurige dessins 4.95

Leuke DAMES BLOUSES 3.95

pooi-in ROKKEN in diverse kleuren 12.75

Satin Last£.x DAIvTES BADPAKKEN I T.50

17,'EKA BADPAKKEN 9.95

Onze sortering in Bad- en Strand-
kleding is weergaloos!

Wereldberoemde merker, sis ..TWEKA".
..CATALINA". ,.HE1NZEL3\LA.NN". ..MERMAID"

..STUEKA" DAMES SHORTS 5.95

..STURK.V KINDER SHORTS 2.75

Volledig geminderde n QE
NYLON DAMESXOVS ..BECOP.V .. «•«*»

..LASTINA' BUSTEHOUDERS ir. alle mogelijke
modellen. - TVTILFIT en IDUNA GAINES.

Prachtige LINGERIE ..EVYAN" en ..EL-EL".

..STURK.V KEREN SHORTS 9.95

'\\~esk-end Shtrrs. Pi."ore-.<. T~u-<er< er, Vê.-ïei:

HcQ/'-ssë'^, 3addcH5*:£n. Süd'S'Cs11:?.

Textiel- en Confectiemagazijn

Haltestraat 4O - Telef. 2087
Sieeds de r,:e-^u-f:e s-r,.-.es'

EENS KLANT: BLIJFT KLANT:

KERKMAN & LOOS
Vis- en Conservenhandel

|J SPECIAAL ADRSS voor
C-E3AKKEN VIS en vers

. GEPELDE C-ARNALEN.

£&*\ . . . .x_ l i.e:-?r.-.p van "j::s.u::ena
l 2s ::u-ch'reir re-se ree;-:^.

Kaltes:ra2t 15. Zancvoort
TELEFOON 2473

Vis bakken 25 et. p. : K.G.

3EZE MAN houi: de krant yj goede aïstand.

LEESBRIL
Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. Opticien.
HALTESTRAAT 58
TELEFOON 2174

Erkend leverancier
voor alle Ziekenfondsen.

GOEDE WIJN
behoeft geen krans!

Daarom naar:

Slagerij
Vreeburg
Haliesïraat 54
Telefoon 2451

.Vc>ó:: '-<ochr ;'ei7;.c7-.d rommel

D~3~nm' ?eeji L' 'ne: cnr-xoord'

Sigarenrnagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2351.

K T's IJZERHANDEL
M. M. J. VAN SEGGELEN

B E D D E N M A G A Z I J N

W. H. KEMPER
HALTESTRAAT 23 TELEFOON 2344-2139

1 pers. verende MATRASSEN zonder
kussen ƒ 67.50- '7750

2 pers. verende MATRASSEN zonder
kussen .M05 OO-.ï 335 .CW

Dekens . fl3.95-.n4.25-.; ]7.50-ƒ19.50-.; 22 50-.?25 -

Gestikte Dekens .r23.50- :~'21 50

Dii 'cinbeddeii eri dubbel diranbeclden

Desgewc-nst op g e m a k k e l i j k e condities.

REPARATIEN I N E E N D A G GEREED.

HOBOCA REISBONKEK; ook op reparaties.

TELEF. 2735

PLASTIC TUINSLANG in diverse kleuren

rc-c.a - gee! - groen per meter 75 CENT

RUBBER TUINSLANGEN

GRASMAAIMACHINES

HARKEN - SCHOFFELS - TCINSPADEN

Grote ^rtc-nng in ' LIGSTOELEN.

ZIT STOELEN - TI'INFARASOLS

KOUSENREPARATIE
Niet de ec-rMe de beste.
mutiT de c-cr.-ie en tic: be fU. '

T. C. v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

Knippatronen
De nieuwste collectie

van HERBILLON en STIL

T.C.v.d.Schelde
HALTESTRAAT 7

Ik spaar het kwastje niet,
Ik heb de klant te lief!

(Vrij naar Huygensl.

$ ^ Spoelder's
Kappershuis
voor Dames en Heren.

HALTESTRAAT 14 - TELEF. 24S2



Hamers op de markt! met RODE en WITTE FRANSE LANDWUN, de wijn, die U in Frankrijk zo heerlijk vond!
PER FLES ƒ1,50. Met H O B O C A-reisbonnen!

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. rn.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°.'e red.

Bij contract belangr. kort.

Gevraagd: Flink MEISJE
voor hele of halve dagen
of een WERKSTER. Mevr.
Cats, Brederodestraat lul.

MAGNETISEUR aan huis
te ontbieden. Br. no. 5-8
bureau v.d. blad.

Twee echtparen (zonder
kinderen) vragen KAMERS
met of zonder pension van
14-21 Augustus. Br. no. 5-7
bureau v.d. blad.

J O N G E N o f M E I S J E
gevraagd als IJ S V E R-
K O P E R (STER).
Petrovitch. Kerkstraat.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Adverteert in dit blad

Boekhandel LORENZ. Haltestraat 15. VRAAGT

Meisje of juffrouw
voor de winkel.

Per l Augustus a.s. GEVRAAGD een

werkster voor het Raadhuis
Loon ƒ17.92 per week. Schriftelijke sollicitaties
vóór 11 Juli a.s. aan de directeur van publieke
werken. Raadhuisplein 4.

Prijsklaverjassen
IEDERE DONDERDAGAVOND. 8
ingaande 8 Juli (tijdens seizoen) ii

„ZOMERLUST
Kosterstraat 5 Zandvoort

WILT U EEN GEZELLIGE AVOND
KLAVERJASSEN? KOMT U DAN!
Er wordt gespeeld om zeer fraaie prijzen.
Deze avonden staan onder leiding van
gem, K.J.C. „Vriendenkring".

Inschrijfgeld i 1,00 per deeinemer(ster)

Inschrijven uiterlijk Donderdags tot 19.30 uur
bij onderstaande adressen: J. v.d. Nulft, Hoge-
weg 30, Telefoon 2305. G. Luykx. Hogeweg 24.
Bloemenmagazijn ..Erica". Gr.Krocht 11, tel.2301.
W. Faillé, Jan Steenstraat 2. Tel. 2610 en bij

Zomerlust, Telef. 2164.

Bezoekt
de

Autornaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomerlust3*
Kosterstraat 5

MODERN DOORSMEERSiaTlDN
Luxe verhuur. z.Cftauffeur * Binnen.» Buitenland

Theater „IVIonopole'
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 2 t.m. Maandag 5 Juli 8 uur
MARIO LANZA in

DE GROTE CARUSO
met ANN BLYTH - DOROTHY KIRSTEN
EDUARD FRANZ. - M.G.M.'s grootste
Mario Lanza film met songs die U zullen
verrukken. Toegang elke leeftijd.

Vanaf Dinsdag 6 t.m. Donderdag 8 Juli 8 uur
M.G.M.'s Top technicolor musical
met FRED ASTAIRE - CYD CHARISSE
OSCAR LEVANT - NANETTE FABRAY
JACK BUCHANAN. - Een film vol glans.
zang. dans en humor.

In de malle molen
Toegang alle leeftijden.

Zondagmiddag 4 Juli 2.30 uur, speciale matinee
MONTE HALE en TOM LCNDON in de
kleuren Western

Een schelmensireek
Als gast in deze film ROY ROGERS en
TRIGGER. Een prachtige cowboy-film.

Toegang alle leeftijden.

DRUKKERIJ VAN PETSGEM &. ZN

KERKSTRAAT 23 - TEL==. 2793

VERZORGT AL. UW DRUKWERK

4 punten van belang:
iï SOLIDE STOFFEN
•*- MODERNE COUPE
•k BESLIST LAGERE PRIJZEN
it EVENTUELE VERANDERINGEN GRATIS

Dat vindt U alleen bij:

KLEDiWG-
BEDRIJF

o.a.: COSTUUMS van ƒ45.- tot ƒ 128.-
SPORTCOLBERTS van ƒ 29.- tot ƒ 63,-
PANTALONS van ./" 12.— tot ƒ 43,-
REGENJASSEN van ƒ 29.- tot ƒ 95.-

Verder een ruime sortering in Joppers,
Field Jacks, Windjacks, Shorts, Khaki
broeken, Jongensbroeken enz.

Kerkstraat 2O Telef. 3136

U kunt een tientje verdienen!
Bij aankoop van een PHILI-SHAVE
snelscheerapparaat van ƒ49.75,

BETALEN WIJ U EEN TIENTJE TERUG.
als U een oud Phili-Shave droogscheer-
apparaat inlevert.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

Neem een wijs besluit!
Ga vanavond naar de MARKT. Bezoek NOOY
. . . . e n . . . . U bent het beste uit! ' KOOPJES
HALEN. o.a. Dames pullovers 71.25 in diverse
kleuren. Sweaters (alle maten) ;'3.50. Ceintuurs.
15 cent enz. enz. - 8 UUR STARTSEIN!

Óók op de feestmarkt.. . .

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

Prinsesseweg 15
Telef. 2066

is goedkoper dan U denkt!

Bel
2560

of

2214
P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels. - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT
Herenstraat 4 - Telef. 2137

Voor Zandvoort, Bentveld,
Aerdenhout.

Administr.kantoor A. F. H E U FT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

UITVOERING
door pianoleerlingen van

AAD PLAS
op ZATERDAG 3 JULI, 's middags
HALF DRIE. in café-restaurant

..DE ROTONDE»
Zandvoort. - Uitgevoerd wordt o.m.
Pianoconcert van Joh. Chr. Bach.
met begeleiding van strijkorkest

TOEGANG VRIJ.

G J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobyiette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19
Wij geven Hoboca-km.bonnen

Postduivensport
De postduivenvereniging „Pleines"
nam Zondag 13-6 deel aan de wed-
vlucht van St. Quentin af over een
afstand van 295 km. De eerste vogel
werd getoond om 10 uur 52 minuten.
De volgende resultaten werden ge-
boekt: P. Koper 1; A. Paap 2 6 23;
K. Driehuizen 3; C. K. Draijer 4 5
7 8 19 30; A. Dorsman 9 14 33;
G. Driehuizen 10 13 36; H. Gaus 11;
C. Visser 12 17; A.C. Molenaar 15 16;
H. Lansdorp 18 20 24 27; J.N. Huver
21: H. Hartens 22; C. Koper 25;
J. Koning 26; K. Kramer 28 34;
V.C. de Muinck 29 35: P. Peters 31;
W.G. Koning 32.

Aan de wedvlucht van Cha-
teauroux af, over een afstand
van 652 km., welke Zondag 20 6 werd
gehouden. De eerste vogel werd
getoond om 15 uur. 33 min. 37 sec.
De volgende resultaten werden ge-
boekt: A. Paap l 20; H. Lansdorp
2 6 12 18; J.N. Huijer 3 19; A. Dors-
man 4; W.G. Koning 5; Chr. Alle-
bes 7; C. Visser 8 9 13; J. Koning
10 16; C. Koper 11 15; P. Koper 14;
K. Kramer 17 22; G. Driehuizen 21
en J. Schrander 23.

Zondag 27 Juni nam bovenstaande
vereniging deel aan de wedvlucht
van Pont St. Maxcense af. over een
afstand van 367 km. De eerste vogel
werd getoond om 11 uur. 3 minuten,
16 seconden. De volgende resul-
laten werden geboekt: P. Koper l 2
7 13 24 34; P. Peters 3 26 27;
K. Driehuizen 4 15; A. Paap 5 6;
C. K. Draijer 8 9' 14 21 33; A. Dors-
man 10; V. C. de Muinck 11 16;
H Vleeshouwers 12 25 35; C. Visser
17 22 23 31; H. Bartens 18 29;
C. Keur 19: G. Driehuizen 20 28 37:
W. G. Koning 30; A. Molenaar 32;
K. Kramer 36; H. Lansdorp 33;
J. Koning 39.

Post-publieke werken
Dat hebben onze publieke werkers
er maar lelijk bij laten zitten.
Zaterdagavond tijdens die ener-
verende voetbalwedstrijd tegen het
elftal van de post. Het ging zo goed
vcór rust. Gelijkwaardige tegen-
standers en de 1-0 voorsprong, die
de post vóór rust verkreeg, was
verdiend, hoewel een gelijk spel op
dat ogenblik ons méér zou hebben
bevredigd, want publieke werken
had zeker een tegenpuntje verdiend.
Maar na rust was het knudde. Al-
thans met de straatmakers, wegen-
herstellers, metselaars en aanver-
vvcnte vakgenoten. Kwam dat mis-
schien omdat opzichter D. v. Noort
en de directeur van het postkantoor,
de heer v.d. Water niet meer langs
het lijntje stonden, zoals dat vóór
rust het geval was? Werkte dat
soms deprimerend? Vier doelpunten
maakten de bestellers, loket-beamb-
ten en wat dies meer zij. We kón-
den wel huilen — van 't lachen —
en schreeuwden om één puntje, één
goaltje maar. om de eer te redden.
En dat gebeurde! Dank zij die ior-
midabele schutter, die St. Schilp-
zand bleek te zijn en een strafschop
benutte, door feilloos in te schieten,
toen de scheidsrechter had beslist,
dat de eerste gemiste kans als oor-
zaak had. dat de bal te ver weg lag.
Toen mocht het bruine monster een
beetje dichterbij en toen zat ie!
Onhoudbaar en het ontketende een
waar vreugdegehuil! Steef had de
3er gered. Hulde!

Het was een kostelijke wedstrijd,
waarvan het publiek bijzonder ge-
noten heeft. Zoiets moesten we
elke week kunnen beleven en dan
liefst... .nóg meer publiek en véél
meer supporters!

Seizoen-klaverjassen
De gemengde klaverjasclub „Vrien-
denkring" zal. ingaande Donderdag-
avond 8 Juli, elke Donderdagavond
gedurende het seizoen in „Zomer-
lust" een klaverjaswedstrijd orga-
niseren om fraaie prijzen, waaraan
elke klaverjasser kan deelnemen.
Men kan er uiterlijk tot half acht
's avonds voor inschrijven. Onge-
twijfeld zal dit initiatief door bad-
gast en inwoner — vooral bij slecht
weer — met vreugde worden be-
groet. want Zandvoort telt vele
verwoede klaverjassers, die het zéér
betreuren, dat gedurende de zomer -
maanden de verenigingen hun
speelavondt-n hebben stopgezet.

Demonstratie
politie-diensthonden

Zaterdag 3 Juli. aanvangend om
half drie zal op de terreinen van
het Kennemer Sportpark een de-
monstratie betreffende het gebruik
van diensthonden worden gehouden,
georganiseerd door de afd. Zand-
voort van de Nederlandse bond voor
de diensthond. De honden, die de
diverse oefeningen zullen verrich-
ten, behoren in eigendom toe aan
de leden van genoemde vereniging
en worden uitsluitend gebezigd in
de practische politiedienst.

Mutaties Zandv. Muziekkapel
Tijdens de laatste ledenvergade-

ring van de Zandvoortse muziek-
kapel. die Vrijdagavond j.l. plaats
had. heelt de voorzitter, de heer C.
Beekhuis, als zodanig bedankt. In
zijn plaats werd gekozen de heer
P. Schaap. Haltestraat 36 en tot
secretaris de heer A. J. Hollenberg,
Haarlemmerstraat 47. Met grote
instemming der vergadering werd
de heer C. Btekhuis, wegens zijn
grote verdienste voor de vereniging
en het gedurende tal van jaren be-
kleden van de voorzittersfunctie, tot
erelid der vereniging benoemd.

Direct uit voorraad leverbaar:
UNION rijwiel met J.L.O. motor. Het pronkjuweel onder de brom-
fietsen. - Tevens gearriveerd: De H.M.W. bromfiets. Een super-
snelle machine. Een wonder der techniek. Komt U eens kijken
en praten over onze gemakkelijke betalingscondities.

JAC. VERSTEEGE p
f^|L2

D
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De enigst erkende bromfietshandel in Zandvoort!

Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. c.Baertestr.(

PERMANENT
INDIVIDUELLEMENT

met en zonder machine
en zonder electra. kleur-
spoelingen in de nieuw-
ste modetinten. ook zeer
geschikt voor wit en

grijs haar.

Deze week RECLAME

250 gram Allerhande
voor 60 cent

H. GORTER
PRINSENHOFSTRAAT hk Brugstr.

TELEF. 2153

Leerlingen-uitvoering
mevr. Lily Orgodet

Doordat óók de motorwedstrijden
op het circuit j.l. Zondagmiddag
cnze aandacht vroegen, waren wij
helaas niet in staat, de leerlingen-
uitvoering, die mevr. Orgodet op
hetzelfde tijdstip in theater Mono-
pole gaf. geheel en al bij te wonen.

Wat wij van de opvoering van
de door mevr. Orgodet geschreven
balletrevue echter hebben gezien,
vervult ons opnieuw met respect en
bswondering voor hetgeen zij, on-
danks vele teleurstellingen en
moeilijkheden, nu eens door gemis
van een begeleider(ster). dan weer
door een niet geregelde opkomst
ven haar pupillen, met het spel
..Dansend naar verre landen" heeft
weten te bereiken. Kennelijk heeft
mevr. Orgodet dit spel geschreven,
om daarin de gelegenheid te schen-
ken aan al haar leerlingen van groot
tot klein, zich te kunnen tonen.
Daarin is zij wonderwel geslaagd,
hoewel aan de kleinen een grote —
misschien wel wat al te grote plaats
werd ingeruimd, hetgeen weer
geen bewondering behoeft te wek-
ken, wanneer men bedenkt, dat de
jeugd op de dansschool van mevr.
Orgodet een belangrijke plaats in-
neemt.

Het moet voor allen wel een. bij-
zonder genoegen zijn geweest, aan
dit rijk gevarieerde spel van woord
en dans te kunnen medewerken.

Met véél overgave werden de
diverse scènes voor het voetlicht
gebracht. Gedegen studie viel in dit
aantrekkelijk gebeuren voortdurend
te constateren. Tóch kwam o.i. dit
alles niet boven een ietwat geper-
fectionneerde folkloristische dans-
vorm uit. waarin wij veel de wer-
kelijke balletkunst misten. Een uit-
zondering zou mogen worden ge-
maakt voor de perfect en gracieus
dansende Marjolijn Brave, die door
mevr. Orgodet terecht Marjolijn
Bravo werd genoemd en vér uit-
kwam boven de Verrichtingen der
anderen, indien men over ..ballet"
gaat spreken,

Eit neemt niet weg, dat wij zéér
genoten hebben van de prestaties
van allen. Een bont gekleurd, ge-
varieerd gegeven, dat vlot en in
tempo ten tonele werd gevoerd, af
en toe op effect berekend, waarmee
het vrij talrijke publiek zéér mede-
leefde. Burgemeester Mr. H. M. van
Fenema woonde met echtgenote en
kinderen deze dansende reis door
China. Rusland, Polen, Italië
Spanje en Nederland bij.

Mevr. Orgodet ontving na afloop
van deze geslaagde uitvoering van
dankbare leerlingen en bewonde-
raars(sters) vele fraaie bloemen,
evenals haar begeleidster, die zich
over het algemeen voortreffelijk
wist aan te passen.

Wij kunnen ons voorstellen, dat
het op deze manier ingewijd worden
in de beginselen van de balletkunst,
die, op deze wijze gebracht, gekop-
peld werd aan de kinderoperette,
vooral voor de jeugd wel een hoogst
aantrekkelijke vorm is om deze
kunst te beoefenen en machtig te
worden. Dit is misschien wel het
geheim, waarom de balletschool van
mevr. Lily Orgodet zich in een
steeds groeiende belangstelling mag
verheugen, waarbij wij hopen t.z.t.
van deze nog jonge school óók
hogere vormen van werkelijke
balletkunst te zullen kunnen be-
wonderen. K.

Nu kan iedereen fotograferen en filmen:
LEVERING DOOR HET GEHELE LAND en PRIMA SERVICE!

De grootste sortering vindt U bij:

FOTO-KINO HAMBURG

HET FOTO-CREDIET SYSTEEM

Grote Krocht 19 Telefoon 2510

brengt U zeer eeavoudig in het bezit van een toto-, film- of vergrotingsapparaat,
projector, Philips tape-recorder of verrekijker, volgens onderstaand betalings-
systeem.

Toestel of apparaat van ƒ100,-
Toestel of apparaat van ƒ120,—
Toestel of apparaat van ƒ150,—
Toestel of apparaat van ƒ200,—
Toestel of apparaat van ƒ300,—

Ie bet. ƒ10,—, rest In 12 of 6 maanden;
Ie bet. ƒ12,60, rest in 12 of 6 maanden;
Ie bet. ƒ15,50, rest in 12 of 6 maanden;
ie bet. ƒ20,-, rest in 12 of 6 maanden;
Ie bet. ƒ30,—, rest in 12 of 6 maanden.

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der Redactie.

Aan de redactie van het
Zandvoorts Nieuwsblad.

Geachte Redactie,
Naar aanleiding van het inge-

zonden stuk van Mevr. Heijermans-
Jurgens, deel ik U het volgende
mede:

Mevr. Heijermans is blijkbaar op
zeer tendentieuse wijze ingelicht
over de motieven van de naams-
verandering van de Herman Heijer-
mansstraat. waarop haar reactie
begrijpelijk is. Met haar stukje
heeft zij echter een volkomen ver-
keerde voorstelling van zaken ge-
geven. Deze naamsverandering
heeft noch om sociale, noch om
politieke, doch uitsluitend om prac-
tische redenen plaats gehad.

Daar de beste verdediging de
waarheid is, verzoek ik U zo goed
te willen zijn het hier volgende
request te publiceren, dat door ons
aan het College van B. en W. is
gezonden:

Ondergetekenden, allen bewoon-
sters en bewoners van de Herman
Heijermansstraat, wenden zich hier-
mede tot Uw College met het ver-
zoek de naam van de Herman Heij-
ermansstraat te veranderen in „De
Favaugeplein".

Redenen tot dit verzoek zijn de
volgende:

Ie. In de naam Herman Heijer-
mansstraat komt geenszins tot uit-
drukking het feit. dat hunne huizen
gelegen zijn aan zee, n.l. aan de
Boulevard de Favauge, terwijl dit
laatste toch het geval is, gezien ook
de tekst van de gedenksteen, gelegd
in de noordelijke gevel van het
complex, waarin duidelijk staat,
dat dit het eerste complex is, ge-
sticht na de bevrijding aan de Bou-
levard de Favauge.

2e. dat destijds in het prospectus
van de N.V. Bouwmaatschappij
„Buzavo" sprake was van te stich-
ten flatgebouwen aan de Noord-
Boulevard-

3e. dat de namen van de gestichte
Coöperaties alle luiden „Boulevard
I t.m. IX" en Strand weg.

4e. dat niemand de Herman
Heijermansstraat zoekt bij de Bou-
levard de Favauge. maar integen-
deel in Zandvoort-Noord. waar alle
straten namen dragen van Neder-
landse schrijvers en dichters, als
Van Lennep, Vondel, De Genestet.
Bilderdijk enz.

5e. dat zij zich er volkomen van
bewust zijn. dat. daar de schrijver
Herman Heijermans jarenlang in
Zandvoort gewoond heeft, in de
gemeente een straat naar hem ge-
noemd dient te worden.

6e. dat zij Uw College daarom in
overweging geven de eerste nieuwe
straat in Zandvoort-Noord naar die
schrijver te noemen.

7e. dat de tegenwoordige Herman
Heijermansstraat eigenlijk geen
straat is maar een plein.

8e. dat zij, om enigszins het ver-
band te leggen met de Boulevard
de Favauge, U in overweging wil-
len geven de tegenwoordige Herman
Heijermansstraat in het vervolg ,.De
Favaugeplein" te noemen."

Hierbij wil ik tenslotte gaarne de
aandacht erop vestigen, dat de
nieuwe Herman Heijermansweg één
van de grote toegangswegen tot
Zandvoort zal zijn, die uitkomt in
de schrijversbuurt.

Met dank voor de plaatsing,
C. Kruisheer-Vorenkamp.
De Favaugeplein 13 hs.

Zondagsdienst doktoren
Gedurende de seizoenmaanden (Juni
Juli en Augustus) is de Zondags-
dienst voor de Zandvoortse doktoren
opgeheven. De vier plaatselijke art-
sen (Dr. B. Entzinger, Dr. H.K. van
Es, Dr. J. van der Meer en Dr.
C.F.M. Robbers) zijn dan voor spoed-
gevallen doorlopend te raadplegen.

Zondagsdienst
wljkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, Telef. 2720.
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Een. prachtige stand van één der Zweedse turnsters
als „vrije oefening". Gratie, lenigheid en charme

strijden om de voorrang.
(Cliché Hrl. Dagbl.)

Unieke turndemonstraties

T o our Swedish friends
Our Swedish jriends asked us, to

send them this Neiospaper. Here.
we are, with many greatings of all
the friends in Zandvoort, they have
made; and parts of the speeches in
the Swedish language, spoken by
the Burgomaster of Za-ndvoort, Mr.
H.M. v. Fenema en Dr J. v. d. Meer.

The Burgomaster:
Varderade svenska vdnner,
Staden Zandvoorts fullmdktige

satter stort viirde pa att fa mottaga
Er i Radhuset och ddrigenom via
Er hur hedrade och glada vi ar
over att Ni kcmmit hit, under Er
turné genom vart land, för att
giva glans at stadens gymnastik-
förenings 50-ars jubileum.

Sverige ligger i viss grad utanför
den centrala vdrldspolitiken men
kanner sig trots detta inte oberört
darav. Det tjugonde arhundradet
lamnar ingen, chans tul" splendteï
isolation". Lyckligtvis, (far man
saga), ty vi Européer hora till-
samman och bara i endraktigt
samarbete kan vi halla var gamla,
doek annu livslevande varldsdel
istand, bevara var frihet samt fora
vidare vara stora kulturella viirden.

„WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF:
„Kon onre Touring óók

moer ro toeren als de Tour."

Fördenskull betrakta vi Ert land
scm en oumbdrlig och vardefull
deltagare.

Jag vill sluta med att uttala var
djubt kiinda övertygelse att Ni-
svenska vanner - genom Ert besük
i Holland kommer att hjdlpa till
med att smida det gyllene band av
god vilja och ömsesidig jörstaelse,
som, -darom dr jog förvissad, trots
allt skall visa sig vara istand att
halla var vdrld samman.

Dr. J. v. d. Meer:
Basta Sportvdnner, An engang

talar jag tiel Eder i Edert eget tal,
men nu icr att tuka Eder för den
fina upvising vi har fait sett idag.
Ni har fatt beröm pa manga platser
och saiskiet nu i Zandvoort. Lat
denna afton bliva tiel en trevlig
kviille cch ett minne fran Edert
besök har i Holland.

Een onvergetelijke indruk hebben de turn-
demonstraties gebracht, die Zondag j.l. plaats
vonden. De gehele dag door heeft Zandvcort
gestaan in het teken van de gouden jubileum-
viering van de gymnastiekvereniging ..Oefening
staalt spieren'' welke in de grandioze demonstra-
ties. die Zondagmiddag in het gemeentelijk
spcrtpark werden gegeven en waaraan door
Zweedse keurturnsters en keurturners weid deel-
gencmen. haar hoogtepunt en bekroning vond.

Het begon reeds in de morgenuren toen de
Zweedse gasten door de jubileumcommissie,
onder voorzitterschap van Dr. J. v. d. Meer.
werden ontvangen in hctel Bouwes. Aan de
kcffietafel. die hier ter ere van hen was aange-
richt. sprak Dr. v.d. Meer de Zweden in hun
landstaal toe. waarbij hij deze dank zegde vcor
hun komst, erop wijzend dat hun roem hen
reeds was vooruitgegaan en dat men zich véél
voorstelde van de demonstraties, die deze mid-
dag zouden worden gegeven. Van harte wenste
Dr. v.d. Meer hen daarbij véél succes.

In het sportpark vonden intussen de wed-
strijden plaats voor de uitgeloofde prijzen, waar-
aan werd deelgenomen door de volgende ver-
enigingen: Bato, Haarlem; Concordia. Haarlem;
..Santpoort". Santpoort: Olympia. IJmuiden;
G.I.C.S. Haarlem: Oefening staalt spieren. Zand-
vocrt: Sparta. Velsen-N. en ..Heemstede" te
Heemstede. Deze wedstrijden vonden plaats in
het kader van de Kringdag, uitgeschreven door
de Kennemer Turnkring. ter gelegenheid van
het gouden jubileum van O.S.S. en door deze
jubilerende vereniging georganiseerd. Als wed-
strijdleider trad op de heer G. Smal. Hoewel
het weer verre van ideaal was. werden de
wedstrijden in een vlot tempo afgewerkt, waar-
bij de best geplaatste groepen de eer te beurt viel

in de middaguren met hun bekroonde
nummers te mcgen demonstreren.

Cm half twee werd een optocht
gevcrmd, waarin alle deelneemsters
en deelnemers waren opgesteld.
Voorafgegaan door het tamboer-
corps van de gymnastiekvereniging
„Bato" liepen vóór in de stoet de
Zweedse gasten, daarna volgden de
vlaggendragers der deelnemende

DE ZANDVOORT-ESTAFETTE

De 9de Zandvoort-Estafette voor
voetballers, welke a.s. Zaterdag-
avond orn 7.30 uur van de Grote
Krocht af zal starten, belooft óók
dit jaar weer een groot succes te
worden. Tot nu toe schreven 20
ploegen van 5 lopers voor deze tra-
ditionle hardloopwedstrijd over 5 x
2.5 km. in. Het comité van voorbe-
reiding verwacht a.s. Zaterdag nog
enkele ploegen te zien verschijnen.
Burgemeester Mr. H.M. v. Fenema
zal ook ditmaal het startschot lossen
en na afloop de fraaie prijzen uit-
reiken. Van de volgende ploegen
staat deelname reeds vast:
Borstno.

1. Blauw-Wit, Amsterdam
2. Z.F.C., Zaandam
3. D.S.B.. Haarlem

winn. '4b-'50-'51-'52
4. Schoten, Haarlem, u;i?in. 194G
5. T.U.B.B.. Haarlem
6. I.V.V., Landsmeer
7. W.F.C., Wormerveer
8. Zandvoortmeeuwen

winn. 1949-1953
9. Assendelft

10. Geel-Wit. Haarlem
11. Kruisster, Amsterdam
12. S.H.S., Spaarndarn
13. D.I.O.S.. Nieuw-Vennep
14. Elauw-Wit II. Amsterdam
15. Z.F.C. II. Zaandam
16. T.U.B.B.. Haarlem
17. I.V.V. II, Landsmeer
18. I.V.V. II. Landsmeer
20. Zandvoort (buiten mededinging)

Na afloop van de wedstrijd volgt
een concert op het Raadhuisplein.

verenigingen, die een fleurige, kleu-
rige aanblik opleverden, waarna,
voorafgegaan door het tamboer-
ccrps van de Zandv. muziekkapel,
de deelnemende verenigingen volg-
den in keurig opgestelde formaties.
Een grcot aantal kijklustigen had
zich langs de route, die de lange
stoet volgde opgesteld en, toen men
door de tunnel het sportpark op-
marcheerde, vormde deze indruk-
wekkende opmars een veelbelovend
begin van een turndemonstratie-
middag. die talrijke hoogtepunten
bracht en een grandioze bekroning
vcrmde van deze gouden jubileum-
viering.

Van de talrijke autoriteiten, die
van dit unieke gebeuren, dat onder
stralende weersomstandigheden
werd afgewerkt, getuige waren,
ncemen wij o.a. de secretaris van
het Zweedse consulaat in ons land,
burgemeester Mr. H. M. v. Fenema
met echtgenote en oud-burgemees-
ter H. van Alphen met echtgenote;
de heer J. B. Rosenboom. leider voor
buitenlanders van het bestuur van
het K.N.G.V.; de heer A. J. Fort-
gens van de K.T.K. en vele ge-
meentelijke autoriteiten.

Zullen we nog véél van deze
unieke turndemonstraties zeggen ?
Het werd een festijn, waarbij sier-
lijkheid, lenigheid, charme en gratie
orn de voorrang streden. Naast het
vele fraaie dat cnze Hollandse ver-
cnigingen te aanschouwen gaven,
werd het optreden van de Zweedse
gasten allen een openbaring. Een
dergelijke lichaamsbeheersing. zulk
een gratievol optreden werd een
onvergetelijk gebeuren, dat bewon-
dering wekte en diepe indrukken
naliet. Een middag zó mooi, zó
volmaakt schoon, dat een betere
propaganda voor de lichamelijke
opvoeding moeilijk denkbaar is.

Hartelijk danken wij O.S.S., dat
zij ons dit optreden van cnze
Zweedse keurploegen geschonken
heeft. Het was ongetwijfeld een
gouden kroon op het gouden feest.

Des avonds om 7 uur werden door
het gemeentebestuur de Zweedse
gasten officieel op het Raadhuis
ontvangen. Een groot aantal ge-
nodigden was hier bijeen, die door
Dr. J. v.d. Meer werden welkom
peheten. Burgemeester Mr. H. M.
van Fenema sprak hier de Zweedse
ploeg in hun landstaal toe.

Ce leider van de Zweedse gasten,
de heer Olie Areborn beantwoordde
— bijgestaan door een tolk — de
rede van de burgemeester. Spreker
wees er. onder véél hilariteit op,
dat hij had geconstateerd dat het

Hollandse volk méér talen spreekt
dan het Zweedse. De Zweedse gym-
nasten toonden volgens de heer
Arebcrn deze middag, wat zij kón-
den en spieker wenste gaarne zijn
dank uit te spreken vcor de grote
gastvrijheid, die in diverse plaatsen
overal in ons land even sterk werd
ondervonden. De hulp die Zweden
Nederland reeds tweemaal bood.
eerst tijdens de hcngerwinter in '45.
daarna tijdens de watersnoodramp,
kwam spontaan, omdat het Neder-
landse volk het Zweedse lief is.
Met de hoop uit te spreken, dat de
demonstraties mochten worden be-
schouwd als een klein bewijs van
waardering vcor de gastvrijheid, in
cns land ondervonden, liet spreker
door de cm zich heen verzamelde
turnsters en turners een driewerf
hoera op Zandvoort uitbrengen.

De heer J. B. Rosenboom sprak
namens het K.N.G.V. Deze dankte
het gemeentebestuur vcor de ont-
vangen uitnodiging vcor deze offi-
ciële ontvangst, waaruit spreker
ccncludeerde. dat het Zandvoortse
gemeentebestuur grote belangstel-
ling heeft voor de lichamelijke op-
vceding. waarin O.S.S. zulk een
belangrijk aandeel heeft.

De heer A. J. Fortgens. voorzitter
van de Kennemer Turnkring dankte
namens deze kring het college van
B. en W. van Zandvoort, voor wat
voor O.S.S. werd gedaan en waar-
achter de raad zich zo spontaan had
geschaard. Reeds enkele gouden
eeuwfeesten werden gevierd, zei
spreker, doch cp zulk een wijze als
in Zandvoort, gesteund door het
gemeentebestuur, werd nog nimmer
meegemaakt.

Als laatste spreker bracht de
voorzitter van C.S.S. de heer J.H.B.
Brink, dank aan het gemeente-
bestuur en allen, die aan het wei-
slagen van deze prachtige turndag
hadden meegewerkt, die zulk een
uitnemende propaganda voor de
lichamelijke opvoeding had opge-
leverd.

Naar wij van enkele Zweden ver-
namen, had deze ontvangst door
het gemeentebestuur hen buiten-
gewoon getroffen door de intieme
en genoegelijke sfeer die ervan uit-
ging en die zij als hoogtepunt van
hun onthaal in Holland beschouw-
den.

Tenslotte verenigden genodigden,
buitenlandse gasten en officials zich
aan een diner in café-restaurant
„De Rotonde", waar burgemeester
Mr. H. M. van Fenema de grote
medailles, beschikbaar gesteld door
H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins
Bernhard, als hoogste onderschei-
ding aan de Zweedse keurploegen
uitreikte. De dames ontvingen de
medaille van de Koningin, de heren
die van Prins Bernhard, hetgeen de
Zweedse gasten buitengewoon ont-
rcerde. daar zij een dergelijke hoge
onderscheiding nimmer hadden ver-
wacht. Toasten op het Zweedse en
Hollandse Koningshuis werden hier-
na uitgebracht. Na het diner werd
nog een uurtje gezellig gedanst,
waarna de Maandag naar vrije ver-
kiezing werd doorgebracht. Om 6
uur des avonds keerde de Zweedse
keurploeg naar hun vaderland terug
opgetogen over de ontvangst die
hen in Zandvoort werd bereid, en
die er aanzienlijk toe heeft meege-
werkt de vriendschapsbanden te
verstevigen. Dankbaar en voldaan
mag de jubileumcommissie op deze
prachtig geslaagde dagen terugzien,
die bovendien een enorme propa-
ganda voor de badplaats hebben op-
geleverd. K.

BURGERLIJKE STAND
2—8 Juli 1954.

Geboren: Gerard Julius. zoon van
C. van Buren en H. G. van Maaren;
Antonia, dochter van H. Cordes en
H. A, Spiering: Willem, zoon Tan A.
Dekker en .1. Hoogendijk: Anna
Maria Catharina. dochter van H.
van Gerven en C. M. Hoogenbosch ;
Henderika Woltherina. dochter van
J. van der Werff en L. J. Koning ;
Trijntje, dochter van B. J. Koning
en E M. J .van Loevezijn.

Ondertrouwd: F A. J. Water en
W. Visser; F. Aagreen en T. A.
Zwolle.

Overleden: J. C. van Dam. oud 57
jaar. 'echtg.e. van T. G. Schouten :
K. C. van der Mije. oud 90 jaar.
wedn. van L. Hollenberg; T. Paap,
oud 69 jaar. echtg. van M. H. Beek-
huis.

Over enige dagen zult ge
een boekje in de bus vinden,
waarin vele prominente per-
scnen in ons land een ern-
stige aansporing tot de lezers
richten, om in krachtige
eensgezindheid mede te hel-
pen aan de bestrijding van
de kanker.

Op 17 Juli a.s. zal ook van
U eer. offer worden gevraagd.
'n bijdrage aan het koningin
\Vilhelmina jcnds voor de
kankerbestrijding.

Hce belangrijk dit fonds is
en hoe onmisbaar de gelden,
die daartoe worden bijeenge-
bracht. behoef ik. na hetgeen
door anderen hierover is ge-
zegd en geschreven, wel niet
te herhalen.

Mcge de collecte van 17 Juli
overal in onze gemeente open
deuren en vooral open beur-
zen vinden!
M. C. van Fenema-B-amsma.

Ere-voorzitster v. h. K.W.F.
Afdeling Zandvoort.

Kankerbestrijding
Allen zijn wij er ons wel heel erg

van bewust dat achter dit kleine
woordje, dat wij nauwelijks en dan
nog maar fluisterend durven uit te
spreken, lich een zee van ellende,
verdriet en pijn bevindt. Ja zeker,
wij weten dat allemaal heel erg
goed. En bewust of onbewust
dragen velen met zich een gevoel
van angst mede voor deze volks-
vijand nummer één. En onze strijd
gaat tegen deze twee:'én de ziekte
én de angst hiervoc-r:

U krijgt wel een unieke- gelegen-
heid om Zaterdag 17 Juli a.s. te to-
nen dat U bereid bent aan deze
strijd mede te doen. Wij hebben dan
mensen nodig die royaal geven en
mensen die op die dag. hetzij des
morgens, hetzij 's middags of zelfs
de gehele dag ons willen helpen bij
de huis-aan-huis-collecte. Hoe
groter het aantal medewerkers en
medewerksters. hoe intensiever
kan cnze inzameling zijn. Want U
wilt toch ook Uw positieve bijdrage
leveren voor al degenen die lijden-
de zijn aan deze ziekte? Misschien
zijn er wel familieleden, goede
vrienden of kennissen onder.

De grote jaarlijkse collecte voor
het Koningin Wilhelminafonds die
wij voor Zandvoort midden in het
..seizoen" hebben geprojecteerd
moet uitgroeien tot 'n manifestatie
En dat kan! Meldt U aan als collec-
tant(e) en stel daarmede een posi-
tieve daad in de strijd tegen de
kanker.

Het Koningin Wilhelmina fonds
G. S. W. KEUR, voorz.

Alle soorten
STRANDVLIEGERS

Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel 2874

Tips voor droge huid
's Avonds: De huid goed rei-

nigen met de zachte, voedende
GALA FACIALCREAM.

Weest hiermede niet te zuinig
en verwijder het overtollige dan
met watten of een tissue. Na het
reinigen masseert U de huid met
een beetje GALA FACIAL
CREAM, die de huid tijdens de
slaap voedt.

's Morgens: Reinigt U de huid
opnieuw met GALA FACIAL
CREAM waarna U het gelaat
licht afneemt met watten, ge-
doopt in GALA TONIC. zodat de
poriën zich kunnen sluiten. Nu
kunt U met Uw foundation be-
ginnen.
De beroemde schoonheidsserie
van

OF LONDON
is verkrijgbaar bij Parfumerie

HILDERING
KERKSTRAAT 23 - TEL. 2107



Officieel Kodak en
Beli & Howell Dealers

LEiCA specialisten

KODAK BROWNIE ,('10,50.

F O T O B A K E L S
SINDS 1874 - KERKSTRAAT 29-31 - TELEFOON 2513

DALCO MEZZO CHROME FILM
AGFA SYNCHRO BOX ƒ19,-.

Laat Uw vacantiefoto's
vakkundig ontwikkelen en
afdrukken, het is een
herinnering voor Uw leven!

6 x 9 ƒ1.30. Vraagt onze foto- en smalfilm adviezen.
ZEISS-IKON NETTAR ƒ78,-. KODAK 8 mm. CAMERA 2,7 LENS ƒ186,-.

Levendige Oranjedag
Aan de herboren Oranjevereniging
„Zandvoort", die na de verkregen
subsidie van de gemeente kans zag,
in nauwelijks twee weken tijd reeds
méér dan 500 nieuwe leden te wer-
ven. dank zij een intensieve en doel-
treffende propaganda, komt de eer
toe, dat zij Zandvoort ter gelegen-
heid van de verjaardag van Prins
Bernhard een Oranjedag heeft ge-
schonken, zoals men er in jaren
geen meer beleefde. Een prettige,
opgewekte stemming heerste van de
middaguren af in het dorp en óók
de avond werd een grandioos succes.

Het feest begon des middags om
half twee, toen bijna 1200 kinderen
van alle scholen, zich opstelden bij
theater Monopole om gezamenlijk
op te trekken naar het circuit, waar
kinderspelen werden georganiseerd.
Het leek een welhaast onmogelijke
opga\-e, — de grootste, waarvoor
men zich in Zandvoort ooit ge-
plaatst zag — al deze kinderen aan
de spelen te laten deelnemen, doch
dank zij een voortreffelijke organi-
satie en de prachtige hulp van al
het onderwijzend personeel, dat deze
middag onschatbare diensten be-
wees, een prettige medewerking
van de politie en de zozeer gewaar-

. deerde hulp van de plaatselijke
afdeling van het Rode kruis, die
talrijke kleine verwondingen te be-
handelen kreeg, verliep alles in een
vlot tempo zonder een enkele
moeilijkheid. Nu is wel geen idealer
plaats voor het houden van kinder-
spelen denkbaar dan het circuit,

,dat daarvoor deze middag door
stichting ,.Touring Zandvoort" ter
jjet. 'chikking was gesteld. Belang-
rsteliner!den en kinderen, die nog niet
jaan de spelen moeten deelnemen
•vinden' °P de tribune prachtige zit-
•plaatseL.' vanwaar men de verrich-
'tingen oj>' ^et circuit uitstekend kan
•volgen en. de spelen zelf kunnen
:zondêr dat .hinder wordt ondervon-
•den van gedi '*në °* i-d. rustig wor-
•den afgewerkt, 'en dele op. de baan
zelf, andere spe.'en' zoals tonsteken,
zaklopen. boegsp.'ietvecnten e-d. in
de brede zandran^ langs de baan.
Dit organiseren va.n de spelen op
het circuit is een ontdekking op
.zichzelf geworden en z° kon men
dan van 2 tot 5 uur onder vrij
gunstige weersomstandigheden ge-
nieten van het enthousiasnve, dat de
jeugd ten toon spreidde en dat was
er -niet weinig. Behalve de reeds
genoemde spelen zagen we' nog

was-ophangen, kussengev-echten,
touwtje springen, autoped-races
mEEtklimmen en vlaggetjesrace.

De voorzitter der Oranjevereni-
ging, de heer J. H. B. van Pagee,
reikte na afloop de vele prijzen uit,
waarvoor óók Zandvoorts burge-
meester zijn belangstelling toonde,
waarna alle kinderen nog een trac-
tatie ontvingen.

De svonduren bracht de drukte
naar het dorpscentrum, waar op
het Raadhuisplein een groot bal-
champètre was georganiseerd. De
stemmingsband van Engel Paap
zorgde voor de dansmuziek en deed
dit op hoogst originele wijze. Tus-
sen het dansen door liet men de
jeugd uit volle borst populaire
liedjes zingen; het Friese volkslied
werd gespeeld voor Zandvoorts
burgemeester, die, vergezeld van
zijn familie, vanuit zijn werkkamer
in het raadhuis het vrolijk gebeuren
volgde, welke geste, toen de aan-
wezigen daarna op verzoek van de
heer Paap een driewerf hoera op de
burgemeester uitbrachten, door deze
zéér bleek te worden gewaardeerd
en waarvoor Mr. Van Fenema
enthousiast zijn dank betuigde. Een
promenade werd gevormd, die, met
het orkest voorop zingend door het
dorp trok en zo ontstond een stem-
ming van uitgelaten vrolijkheid.

Een bijzondere attractie werd het
optreden van Maria Zamora met
het orkest Ted Brooks. die belan-
geloos medewerking verleenden.
Een grote stilte hing over de hon-
derden aanwezigen toen Maria Za-
mora haar Spaanse songs ten ge-
hore bracht en haar succes met dit
unieke optreden was enorm. Zó
groot was de belangstelling ervoor,
dat het verkeer in de Haltestraat
volkomen werd stopgezet. Onder
daverend applaus overhandigde de
secretaris der Cranjevereniging de
zangeres fraaie bloemen, haar na-
mens de aanwezigen zijn dank be-
tuigend. Óók het optreden van het
ensemble The North Sea Ranchers,
eerst als cowboy, later als zeemans-
groep, met als extra attractie, de
Zandvcortse kunstfluiter J. Brug-
man, werd een grandioos succes.

Tot laat in de avond bleef men
onder een openlucht dansje op het
Raadhuisplein bijeen en heerste in
het dorp een gezellige, vrolijke
drukte, hetgeen aan winkels en
bedrijven vanzelfsprekend niet • on-
opgemerkt voorbijging.

(Moest overstaan.)

Eugène Charmon
Eigenlijk zou Eugène Charmon,

die met zovel succes in café-restau-
rant „de Rotonde'' optreedt, Eugène
Charmant moeten heten. Want een
charmante musicus is hij, deze
Eugène, en een knap musicus Hij
heeft iets in zich van die oude ro-
mantiek en hij heeft iets in zijn
uiterlijk dat een verjongde uitgave
van Frederic Larnond zou kunnen
zijn. Charmon pakt zijn accordeon,
speelt technisch af bekende opera-
melodieën en zingt met zijn wél-
klinkende sonore bariton uit Paljas,
Rigolettc, Cavaleria, La Gioconda
en wat ge maar wilt en ge moet
naar hem luisteren, wanneer hij
daar als de zingende zwerver door
de grote zaal loopt, want Charmon
boeit voortdurend.

Maar Charmon doet méér. Hij laat
zijn clavioline zingen, dat het een
lieve lust is. Onuitputtelijk is zijn
repertoire en hij combineert mees-
terlijk met de vleugel. Graag ge-
hoorde muziek brengt hij, in het
genre, dat ge maar wilt. En wanneer
hij zich uitsluitend tot de vleugel
bepaalt, dan bemerkt ge aanstonds,
dat hier een pianist zich uitleeft, die
wel héél bijzondere kwaliteiten! be-
zit. Zijn hart gaat uit naar de klasr
sieken, naar Beethoven en Brahms,
naar Schubert en zovele anderen,
dcch óók in de amusementsmuziek
is hij buitengewoon boeiend. Boven-
dien speelt hij nog eigen composities
die zijn muzikale talenten tenvolle
in een helder licht stellen. Als
Charmon speelt of zingt, dan staakt
ge Uw gesprek en luistert met volle
aandacht, want hij is onweerstaan-
baar, deze ras-musicus in zijn grote
veelzijdigheid, die hij weergaloos
knap openbaart. Heus ge moet deze
Charmon eens gaan horen. Hij blijft
nog in ..De Rotonde" tot 31 Aug. a.s.

IVOROL
Elke tand

een brillanf
Markt-avond

De commissie „Zandvoortse Mid-
denstandsbelangen" verdient onge-
twijfeld een compliment voor haar
reeds meerdere malen getoonde
initiatieven, om leven en fleur te

brengen in de dagelijkse gang van
zaken in de badplaats. Als zodanig
verdient zeker de feestmarkt, die
men Vrijdagavond op het Raadhuis-
plein organiseerde, alle lof en
waardering. Het slechts ruim een
tiental kramen, bracht in elk geval
in het dorpscentrum een gezellige
drukte. Het idee, om alle markt-
kooplieden, uitsluitend bestaande
uit Zandvoortse winkeliers, getooid
met hoge hoeden achter hun kraam
te doen verschijnen, was zeker leuk
gevonden en men putte zich uit. om
de vele koopjes, die men voor deze
markt in reserve had gehouden, aan
de man te brengen. Vanzelf spre-
kend was het publiek kooplustig en
verdrong zich bij vele tientallen om

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAM PO

de kramen. Personeel van de Clara-
stichting was op de leuke gedachte
gekomen, voorwerpen, door de pa-
tiënten vervaardigd bij de afdeling
„arbeidstherapie" op de markt te
verkopen, -waarvan gretig gebruik
werd gemaakt, terwijl men het
criginele idee had gehad, twee bus-
sen te plaatsen om te stemmen, wie
vóór en wie tegen een traditionele
feestmarkt in Zandvoort was. De
voorstemmers moesten hun dubbel-
tje daarvoor in de rechtse, &e tegen-
stemmers in de linkse bus depo-
neren. De opbrengst ervan was be-
stemd voor de afdeling arbeids-
therapie in de stichting.

Hoewel er dus véél reden was,
om deze marktavond toe te juichen,
spreekt óók de critiek een woordje
mee. In de eerste plaats zal een
markt, om een algeheel succes te
kunnen opleveren, méér deelnemers
moeten brengen. Er was thans te
weinig variatie. Bovendien waren
de meeste kramen onverlicht, zodat
bij het invallen van de duisternis,
de illuminatie van het Raadhuis-
plein absoluut onvoldoende was.
om licht onder de tentzeilen te
brengen. Het draaiorgel was het
eerste uur nog wel te waarderen,
cp den duur kreeg men er genoeg
van. Het mark-lieven op zichzelf
brengt reeds drukte genoeg met
zich mee. Men kreeg nu wel wat
teveel van het goede.

Het bleef tot ongeveer 10 uur
gezellig druk in en om het Raad-
huispleln. Burgemeester Mr. H. M.
van Fenema met echtgenote toon-

A N E> V O O R T ER S
Steeds geringer
wordt het aantal
dergenen, die erop
kunnen bogen, te
stammen uit oer-

oude Zandvoortse geslachten. Steeds
minder zij, die ons kunnen verhalen
van gebeurtenissen uit vroeger
tijden, die van vader op vader wer-
den doorverteld. Uit die tijden vol
romantiek, toen Zandvoort nog een
klein, vergeten dorp was. maar óók
tijden van bittere armoede in vele
gezinnen, toestanden scheppend, die
we ons nog maar nauwelijks kunnen
voorstellen. Welk een genot is het
steeds opnieuw, naar die verhalen
steunend op overleveringen, te
mogen luisteren, als het verleden
herleeft en de genoegelijkheid en
rust uit lang vervlogen tijden vlak
voor ons komt te staan. Twee
Zandvoorters. die daarover boeken
hadden kunnen schrijven, zijn ons
deze week ontvallen, twee bekende
Zandvoorters. bemind en geliefd bij
elkeen.

Zondagnacht stier? na een zéér
smartelijk, doch geduldig gedragen
lijden, de heer T. Paap, 69 jaar oud.
Op het historische Schelpenpleintje,
één der oudste plekjes in ons dorp,
werd hij geboren en is hij gestorven.
Teun Paap was een eenvoudig man.
Teun Paap was schoenmaker, de
Zandvoortse schoenmaker, evenals
zijn vader, overgrootvader en bet-
overgrootvader. Daar op dat histo-
rische Schelpenpleintje hebben dui-
zenden hem leren kennen, badgas-
ten en inwoners van Zandvoort.
Schoenmaker Paap was in Zand-
voort een begrip, zowel in de heden-
daagse moderne tijd van Zandvoort
als badplaats, als vroeger, toen ons
dorp nog vissersplaats was. Daar,
op het Schelpenplein. in één der
oudste huizen van Zandvoort. nam
Teun Paap. van school afkomend,
als jongen bij zijn vader reeds de
gelegenheid waar. om het vak te
leren, om later, toen vader stierf,
dit oudt bedrijf voort te zetten.
Ijverig en zuinig, leefde hij slechts
voor zijn gezin. Duizenden badgas-
ten, duizenden inwoners leerden
Teun Paap daar in zijn werkplaats
kennen, duizenden paren schoenen
werden daar door hem gerepareerd.
En men leerde hem niet alleen ken-
nen, men leerde hem óók waarderen
orn zijn vriendelijkheid, hoffe l i jk-
heid en eenvoud. Hij leefde voor
zijn gezin, dat hem alles was en hij

had slechts één doel voor ogen: zijn
beide jongens te zien opgroeien tot
nuttige leden in de maatschappij.
Daarvoor had hij alles over. Maar
daarin is hij ook ten volle geslaagd.
Beiden klommen op tot belangrijke
posities. Eén wist het te brengen tot
chemiker. werd als zodanig ge-
plaatst bij de Bataafse Petroleum-
maatschappij en woont thans in
Heemstede, de andere slaagde erin,
de titel „Mijnbouwkundig Ingeni-
eur" te verwerven en heeft als zo-
danig een prachtige betrekking in
Californië bij een grote oliemaat-
schappij. Op 3 Januari 1952 maakte
de thans overledene tezamen met
zijn vrouw een reis naar zijn zoon
aldaar en bleef er een half jaar.

r ^
In memoriam T. Paap l

en K. C. v.d. Mije \

Het is de bekroning geworden van
zijn levenswerk. Daar heeft schoen-
maker T. Paap uit Zandvoort zijn
zoon ontmoet, vér weg van de
stranden van dat kleine dorp aan
Hollands Noordzeekust, zijn zoon,
die in het verre Amerika zulk een
succesvolle carrière had en het is
voor hem en zijn vrouw een reis en
een verblijf geweest van wónder-
lijk beleven en niet weer te geven
betekenis. Een gouden kroon op het
levenswerk van deze eenvoudige
Zandvoortse schoenmaker, die jaren
zag komen en gaan op dat rustieke
oude Zandvoortse dorpspleintje.

Teun Paap is van ons heengegaan.
Fel en smartelijk zijn vooral de
laatste dagen van zijn lijden ge-
weest. Thans schenkt de dood hem
de rust en staande aan zijn doods-
bed, waar de vrede van een goed en
svelbesteed leven op zijn gelaat was
getekend, heeft het ons helder voor
ogen gestaan, hoe een eenvoudig,
bescheiden en beminnelijk mens
óók. ja juist in deze dingen groot
kan zijn. omdat dit alles spontaan
en regelrecht uit het hart voort-
kwam. Schoenmaker Teun Paap zal
neg lang. héél lang in veler harten
blijven voortleven als een voor-
beeld van oprechte menselijkheid.
als een waarlijk edel men?.

* * *
En kort na het verscheiden van

de heer T. Paap ontviel Zandvoort
een tweede bekend en geacht inge-

zetene. Een Zandvoorter. stammend
uit één der alleroudste Zandvoortse
geslachten. Maandagavond om-
streeks 8 uur overleed nog vrij
plotseling, Korstiaan Cornelis van
der Mije, ruim 90 jaar oud, in zijn
woning aan de Marisstraat no. 11.
Op deze rijk gezegende leeftijd sloeg
de dood plotseling toe en maakte
een einde aan een arbeidzaam en
vruchtbaar leven.

De heer K. C. van der Mije werd
op 9 November 1863 geboren in
Zandvoort. In het Zandvoort, waar
de naam van zijn voorouders reeds
vanaf 1630 voorkomt als onder-
tekening van de aangiften van ge-
boorten en overlijden, eerst in de
oude doopboeken, later in de regis-
ters van de burgerlijke stand. Want
de vader van de overledene was
behalve ambtenaar van de burger-
lijke stand, tevens wethouder, eerst-
genoemde functie wordt thans op-
nieuw door zijn zoon, de heer P. v.d.
Mije bekeed en de grootvader van
de heer K. C. v.d. Mije was burge-
meester van Zandvoort. Verdere
vóór-ouders, tot aan 1630 toe, had-
den dergelijke functies, óók onder
de vroegere schouten en schepenen
vinden we verscheidene van der
Mije's genoemd, allen directe af-
stammelingen van deze thans over-
leden Zandvoorter.

Dcch de heer K. C. van der Mije
koos andere wegen als levenspad.
Met een hartstochtelijke liefde voor
de natuur, werd hij welhaast auto-
matisch in deze richting gedreven
en tenslotte duin-opzichter bij de
Provinciale waterstaat, eerst in het
district Wijk aan Zee, later, toen
deze opzichters werden gepension-
neerd, kreeg hij het district Eg-
mond en later óók Callantsoog. hier
nog bijgevoegd. Maar Zandvoort
bleef hij" trouw. Slechts één jaar,
dat was omstreeks 1900, woonde hij
in Wijk" aan Zee. toen kwam hij
weer 'naar Zandvocrt terug. Als er
ócit iemand in zijn leven gelopen
heeft, dan was het de_ze heer K. C.
vd. Mije. die men nooit anders ge-
kend heeft dan als de eerbiedwaar-
dige figuur met de lange witte
baard. In het uitgestrekte domein,
dat hem was toevertrouwd, maakte
hij dagen achtereen wandelingen
door het mulle, rulle duin. van 60,
soms bijna 70 kilometer per dag.
Een verwoede tippelaar was hij.
Op latere leeftijd, toen de trein
reed, ging hij van Egmond af, lopend

terug naar Zandvoort, wanneer hij
b.v. de trein miste. Tot zijn 70ste
jaar nam hij deze functie waar en
hij had er nog makkelijk tien jaar
aan kunnen toevoegen, wanneer
men hem daarvoor in de gelegen-
heid had gesteld.

Zo er één een boek zou hebben
kunnen schrijven over zijn avon-
tuurlijk en rijk geschakeerd leven in
Gods %Tije natuur, dan zou het onze
heer K.C. v.d. Mije geweest kunnen
zijn. Daarnaast was hij een man
met een rotsvast en diep geworteld
gelcof. Sinds mensenheugenis lid
der kerkeraad der Ned. Hervormde
kerk, eerst als diaken, later als
ouderling en zelfs toen hij al 90
jaar was. en weersomstandigheden
of lichamelijke conditie het hem
practisch onmogelijk maakten, elke
Zondag de kerkdienst mede te ma-
ken, hetgeen hij tot zijn 90ste jaar
altijd getrouw had volgehouden,was
dit voor hem een héél groot gemis.
Het valt moeilijk vóór te stellen,
dat wij hem nimmer meer in de
Kerkeraadsbank zullen aantreffen.

Tot het laatst toe bleef deze oude
trouwe Zandvoorter uitzonderlijk
helder van geest, tot het laatst toe
zich interesseren voor de dagelijkse
dingen in dit leven. Thans nam de
dood hem weg. Een rijk gezegende
leeftijd van 90 jaar werd zijn deel.
Dit is geen unicum in dit sterke
Zandvoortse geslacht. Er waren
talrijke directe familieleden van
hem die een nog hogere leeftijd
bereikten.

Weer werd een bekend Zand-
voorts ingezetene, die alom zich
bemind en geliefd had gemaakt,
weggenomen. De ouderen onder de
Zandvoorters ontvallen ons lang-
zaam maar zeker. Het is de gang
van het leven, waarbij generaties
gaan en komen, maar het kan met
weemoed vervullen dit komen en
gaan. óók in de intiemere dorps-
familie, die wij tenslotte tezamen
vormen, zich te zien voltrekken.

Donderdag werden zij beiden ten
grave gedragen. Teun Paap en
Korstiaan van der Mije, nadat voor
laatstgenoemde in de oude dorps-
kerk, waarin hij zovele malen ver-
toefde, een korte herdenkingsdienst,
waarin Ds. C. de Ru voorging, had
plaats gehad. Een uur na elkaar
werden zij ter aarde besteld, twee
Zsndvoorters, die een grote plaats
in ons dorpsleven innamen en wier
nagedachtenis bij velen in dank-
bare herinnering zal blijven.

God schenke hen beiden de
eeuwige vrede en rust. K.

den eveneens blijken van belang-
stelling en onderhielden zich op ge-
animeerde wijze met verschillende
standhouders.

Ongetwijfeld is door dit lofwaar-
dig initiatief opnieuw gebleken, dat
een feestmarkt-avond in Zandvoort
een door elk gewild iets is, waar-
voor het publiek waardering en
interesse heeft.

HOOFD én KIESPIJN
Mijnhardt Kieipijnpoedors. Doos 50 et
Mijnhsrdt Hoofdpijnpoederi. Dooi 50 et.
Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT

Mededeling
Een „ingezonden" van Mevr. Lily

Orgodet moet, wegens plaatsgebrek,
tot ons volgend nummer blijven
overstaan. Redactie,.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, .hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.

Spr. Mevrouw H.H. Visser-Fransen.
10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.

Bediening H. Doop.
's Avonds geen dienst.
ledere Woensdagavond 8 uur (ge-

durende de maanden. Juli en Aug.}:
Concert en Wijdingsdienst. Mede-
werking Kerkkoor en orgel

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:

Ds. H.A.C. Snethlage van Rotterdam

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in de nieuwe consistorie. Spr. de
heer Joh. H. van Oostveen, evan-
gelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zondagen 6.30. 7.30 en 9.30 uur

Hoogmis. 8.30 en 11 uur H. Mis voor
badgasten met vrije plaatsen- Des
avonds 7 uur Lof. In de -week H.H.
Missen 's morgens 7 en 7.45 uur.

FRITS WATER
en

WILLY VISSER
geven U hiermede kennis van. hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben op
Zaterdag 7 Augustus 1954 te 11.30
uur v.m. ten Raadhuize te Zandvoort
Zandvoort, Brugstraat 10a
Haarlem, indischestraat 19

3 Juli 1954.
Receptie: 7 Aug. van 2-3.30 uur run.
in gebouw ..Vondelkwartier". Haar-
lem (Eindpunt bus l, 2 en 5.J
Toekomstig adres: Brugstraat 9,

Zandvoort.

Heden overleed na een kort
en hevig lijden, onze beste
Man, Vader en Grootvader

Teunis Paap
in de ouderdom van 69 jaar.
Zandvoort, 5 Juli 1954.
Schelpenplein 9.

Zandvoort:
M. H. Paap-Beekhuis

Heem-stede:
T. Paap
G. D. Paap-Lindeboom

San Carlos, Californië:
Ir. A. Paap
C. Paap-de Kruyter

en Kleinkinderen,

De begrafenis heeft Donder-
dag 8 Juli plaats gehad.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, na een kortston-
dige ziekte, zacht en kalm, in
de Mariastichting te Haarlem,
mijn lieve Vrouw, Zuster en
Behuwdzuster, Mevrouw
Catharina Weber-Weber

in de ouderdom van 66 jaar.
Uit aller naam:

S WEBER.
Zandvoort, 7 Juli 1954.
Kerkstraat 12.
De teraardebestelüng heeft
plaats gehad op Vrijdag 9 Juli
op de Algem. Begraafplaats
te Zandvoort.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Zr. C. W. van Dijk,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.



Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9

TELEFOON 2150

Elke avond B uur:
AAN VLEUGEL EN CLAVIOHNE

de internationale pianist 5e met nationale
en internationale chansons.

ZANDVOORT

ANNEX CA8AKET „EXTASE"

*
Dagelijks

ZWITSERS ENSEMBLE

In ons internationaal cabaret-programma:

EVA MAY WONG
Chinese Contorsioniste

*

Op veelvuldig verzoek, na hun grote
successen in Amsterdam en Scheveningen

VEN AND 3AKSEN
Musical Clowns.

RO8INI
Acrobatische Danseres.

Zondagmiddag thé Dansant.

EEN TAXI
is goedkoper dan U denkt!

Bel
256O

of

2214
P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

Groot en klein vinden
VAN DERWERFFs

brood FIJN!

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INBICHTING.

SMEDESTRAAT 19
Wij geven Hoboca-km.bonnen

Slager QAUS
KERKSTRAAT 14 - TELEFOON 2102

HET SPECIAAL ADRES IN ZANDVOORT
VOOR LEVER en PEKELVLEES

Onze reclame bij vlees
100 gram GELARD. LEVER ( QC -*
100 gram PEKELVLEES . . . ^ 37 W V» l

Verder hebben wij:
BLINDE VINKEN, per stuk ƒ0.45
BIEFSTUK TARTARE, per stuk ƒ0.40

Fijne gekruide SAUCIJZEff.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
•*• Kerkstraat 28 - Telsf. 2793

Slagerij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

De beste en de goedkoopste
slager van Zandvoort!

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN ^ .(

*-\\\Jv
V\\ V »

DEVELOPPING \ V**
PRINTING

. Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer CA
\ FOTO «LION», ^A|j

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL. 2773
2 min. van het station J 2 min. de la Gare
2 min. from the station [ 2 min. vom Bahnhof

^A's
DEVELOPPEMENT
TIRAGE

ENTWICKLEN
KOPIEREN

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

Naast onze alom bekende

Kaassoorten
zijn wij ruim gesorteerd in

fijne
vleeswaren
van 'n selecte kwaliteit.

KOPER's
COMESTIBLES- en
DELICATESSEN
TEL.2U3 (v.h. Het Kaaipalob)
Grote Krocht 20a.

Wat voor feest of partij?
Allea VERHUREK wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
AH risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.
Telof. K 2507-2033

Ook adresuw
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A DO l Prinseaeeweg 15
• O\JL- Telef. 2O66

? TAXI?
260O
BELLEN!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50
Trouwen, lange afstanden,

billijke prijzen.

Admini6tr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingffn. - Administratieve contrôlei.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -adminisU-aüe.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Leerlingen-uitvoering
In de theaterzaal van café-restau-

rant „De Rotonde" gaf Zaterdag j.l.
de muziekschool Aad Plas een uït-
voering door piano-leerlingen uit
Zandvoort en omgeving. Er was ook
nu weer alle aanleiding tot véél
loven en véél genieten.

Via de beginnelingen, die hun
aparte bekoring hebben door be-
deesdheid voor hun eerste optreden
en bijna in het niet zonken achter
de prachtig van toon zijnde fraaie
Bechstein-vleugel, beginnelingen,
waarvan er verscheidenen boeiden
door ernst en enthousiasme om de
eerste eenvoudige melodietjes,
waarbij Caroll. Farell, Zilcher en
v. Kuhlau rijk vertegenwoordigd
waren, kwamen we bij de meer
gevorderden, waarbij de vaardige
techniek reeds een hartig woordje
gaat medespreken, en óók het ge-
voel voor verklanking ontwaakt,
zoals dat zéér sterk bij een voor-
treffelijk gespeelde wals van Chopin
het geval was.

Na de pauze kwamen de cracks
aan de beurt en beluisterden we
meermalen gevoelvolle vertolkin-
gen naast een verrassende techniek.
De Impromptu's opus 142 no. 2 en
opus 90 no. 4 van Schubert, een
fraai aangevoeld Intermezzo van
Richard Strausz en twee met vuur
en enthousiasme geladen vertolkin-
gen uit het album ,.Cartes postales"
van Turina, n.l. „Madrid" en het
grandioos gebrachte „Ramblas de
Barcelona", waarmede een wel zéér
uitzonderlijke prestatie geleverd
werd.

Meie Gottschal, een nog jeugdig
concert-pianiste, die wij vorig jaar
óók reeds in een pianoconcert be-
luisterden, verraste opnieuw met
haar optreden als soliste, thans in
het pianoconcert opus 7 no. 5 van
Joh. Chr. Bach, een weinig ge-
speeld, doch uiterst dankbaar werk,
dat zeker méér dan normale pianis-
tische aanleg vraagt. Mevr. Gott-
schal verbaasde ons opnieuw door
haar brillante vertolking van dit
werk en vond een fraaie begeleiding
in het door de hr. J.Plas gevormde
strijkers-ensemble, bestaande uit 6
eerste, vier tweede violen, twee
alten en vier celli, dat onder zijn
directie de soliste voortreffelijk
volgde. De verrichtingen van de
nog slechts 15-jarige eerste violist
in dit ensemble vielen daarbij wel
héél sterk op.

Al met al een uitvoering, die bij-
zonder voldeed door rijke gevari-
eerdheid der nummers en daardoor
een uitstekend beeld gaf van de
vorderingen der diverse leerlingen,
waarvan wij er meerderen óók
rneds vorig jaar zagen optreden.

Dankbare pupillen schonken hun
lerares, mevrouw Aad Plas, na at-
loop fraaie bloemstukken.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
staan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF!
Hogaweg 29 - Telef. 2464

Tram - bus probleem
In de vergadering van de Amster-

damse gemeenteraad werd Donder-
dag j.l. de opheffing van de conces-
sie voor de tram Amsterdam-Zand-
voort aan de N.Z.H.V.M. behandeld.

Dit is voor het bestuur van de
Zandvoortse Handelsvereniging aan-
leiding geweest, het volgende tele-
gram aan het gemeentebestuur van
Amsterdam te zenden:

„Uit de pers vernomen hebbende,
dat U in Uw vergadering van heden
gaat behandelen de opheffing van
de concessie aan de N.Z.H.V.M. ver-
zoekt de Zandvoortse Handelsvere-
niging beleefd doch dringend, het
daarheen te willen leiden, dat met
de opheffing hiervan gewacht wordt
tot wegen en tunnels, welke voor
een goede busdienst naar Zandvoort
noodzakelijk zijn, gereed zijn geko-
men. Door deze concessie te verlen-
gen, zou de ongerustheid, welke mo-
menteel in Zandvoortse midden-
standskringen heerst, worden wég-
genomen. Hopende, dat de raad bij
het nemen van een beslissing met
de belangen van het Zandvoortse
zakenleven en met die van de Am-
sterdamse dagbezoekers rekening
zal willen houden, verblijven onder-
getekenden met de meeste hoog-
achting.

Namens de Zandv. Handelsver.:
M. Weber, Voorzitter.
C. Schaap, Secretaris.

Postdui vensport

De postduivenver. „Pleines" nam
Zondag j.l. deel aan de wed%'lucht
van Limoges af, over een afstand
van 765 km. De eerste vogel werd
getoond om 16 uur 55 minuten. De
resultaten waren als volgt:
C. Koper l 3 22; H. Bartens 2;
P. Koper 4 25; H. Lansdorp 5 12
26 27; C.K. Draijer 6 11; W. G. Ko-
ning 7; Ch. Allebes 8 18; J. Koning
9 16; P. Peters 10 13 14 15; K. Drie-
huizen 17 24; A. Molenaar 19; C.
Visser 20 21; H. Gaus' 28.

Standwerkers-concours
Op Vrijdag 16 Juli a.s. zal voor de

sectie Standwerkers van de Centrale
Vereniging voor markt-straat- en
rivierhandel een groot nationaal
standwerkersconcours worden ge-
houden op het de Favaugeplein.

Naar verwacht wordt zullen hier-
aan minstens 50 marktkooplieden
meedoen. Het zal een interessante
kamp worden in de edele kunst van
welsprekendheid, waarbij voor de
winnaars medailles en andere prij-
zen zijn uitgeloofd. Er zal een jury
worden samengesteld uit de Neder-
landse pers.

Een rad van avontuur met schit-
terende prijzen zal als speciale at-
tractie aanwezig zijn. De opening
geschiedt om 3 uur des middags en
vanaf dat moment kan men dehoog-
werkers, standwerkers en „zwem-
mers" beluisteren, waaronder de
„spraakwaterkoning '52", de „vorst
der standwerkers" en vele andere
prominenten zijn. Tussen 5 en
7 wordt gepauzeerd en daarna gaat
het door tot 10 uur. De opbrengst
van dit concours komt ten goede aan
de Oranjevereniging te Zandvoort.

Geilaagd
Aan het Kennemer Lyceum slaagde
voor het eindexamen Gymnasium A
de heer J. G. B. Escher. Aan het
Montessori-Lyceum te Overveen
Betty Ella Maarsen voor het eind-
examen gymnasium. Aan beiden
onze hartelijke gelukwensen.
Uit klas 6 der Hannie Schaftschool
hoofd de heer Van Ekeren, slaagden
voor H.B. S. A: Paul Citroen en
Freddy Kets de Vries; H. B. S. B:
Francien Hiddes en Bart Schrader;
Kennemer Lyceum: Sonja Bos, Bea
van Hamburg, Frank Hartogensis;
Gerda Korthof. Frits Sajet;
Ambachtsschool: Rinus Kok.

JANSEN EN PIETERSE
P. En Jansen, wat zeg jij van. de

feestmarkt van 2 Juli?
J. Pieterse, ik vind, zo'n markt

moest er elke maand zijn. Ik vond
het reusachtig, alhoewel ik óók an-
ders gehoord heb. Er waren mensen
die vonden het een sof, vonden het
niets, of de kramen te donker. Maar
men vergeet dat de markt er is, om
te verkopen en niet, om met de
spulletjes weer naar huis te gaan.
En de meeste spulletjes waren, toen
het donker werd, al vertrokken.

P. Och Jansen, je moet maar zó
denken: goed of slecht, er is over
gesproken en daar gaat het maar
om. Bovendien bracht het een ge-
zellige drukte en ik heb veel men-
sen gesproken, die er niets dan lof
Voor hadden en het prettig en leuk
vonden. Er was tenminste wat in
Zandvoort te beleven, zeiden ze. dus
het doel is zeker wel bereikt. Zeg.
heb jij Hamers er nog gezien, met
zijn Franse landwijn voor ƒ1.50 per
fles?

J. Nou en of. Hamers met z'n lan-
ge armen. Wat een gezicht hè? Heb
je dat gehoord, hij reed 's middags
met die reclameschutting op z'n nek
op de bromfiets door het dorp en
toen zei een juffrouw: „Die Jehova
Getuigen hebben toch maar wat
voor de goede zaak over".

P. Om je slap te lachen. Maar om
op die landwijn terug te komen. Hij
was in tijd van een ogenblik uitver-
kocht Maar Hamers zou Hamers
niet zijn, als hij niet ogenblikkelijk
had bijbesteld en nu kan je weer bij
hem kopen in de Kostverlorenstraat
TIC. 34, bestellen óók als je 2856 belt,
brengt hij het thuis. In opdracht
van m'n Amalia ga ik er meteen op
af, want stel je voor. dat hij alweer
uitverkocht is. Tot ziens Jansen en
de groetjes thuis. ' (Adv.)

Zomeravond-concerten
Als tweede in de serie door stich-

ting „Touring Zandvoort" georga-
niseerde zomeravondconcerten in de
muziektent op het Raadhuisplein,
concerteerde Zaterdagavond de
Zandv. muziekkapel onder leiding
van directeur J. Wildschut. Een
gevarieerd programma van marsen,
walsen, en een enkele lichte ouver-
ture werd ten gehore gebracht. Het
minder aangename weer bracht
deze avond niet zoveel luisteraars
als men gewend was, doch een toch
nog flink aantal toehoorders trot-
seerde kou en regenbuien om het
prima op dreef zijnde dorps-orkest
te beluisteren. Een gezellige drukte
in het dorpscentrum werd daar-
door mede bereikt, hetgeen anders,
gelet op de weersgesteldheid, zeker
niet het geval zou zijn geweest.

Opnieuw verdrongen zich Don-
derdagavond tijdens het concert dat
de Tyrolerkapel uit Haarlem. - na
de pauze als boerenkapel - op het
Raadhuisplein gaf, honderden om
de muziektent. om toch vooral maar
niets te missen van het programma,
dat ten gehore werd gebracht.

En opnieuw werd er meegezongen
en meegedeind door deze honderden
op de tonen van de jolige en guitige
melodietjes die deze kapel op onna-
volgbare humoristische wijze weet
te verklanken. Men genoot van
begin tot einde en opnieuw bleek,
hoe populair deze kapel in Zand-
voort is en hoe deze steeds meer bij
badgast en inwoner een begrip gaat
worden.

Ereprijs standwerkers-
concours

De blinde standwerker Klaas de
Voogd, wonende in de Spoorbuurt-
straat, behaalde Woensdag j.l. op
de jaarmarkt in Utrecht - de eerste,
welke na 800 jaar thans weer in ere
werd hersteld - en waaraan een
groot standwerkersconcours was
verbonden, waaraan pi.m. 60 stand-
werkers uit alle delen van het land
deelnamen, de hoogste onderschei-
ding, n.l. de voor het eerst uitge-
reikte wisselprijs, bestaande uit een
zilveren marktkraam.

Geslaagd
De heer D. Dabroek te Zandvoort

slaagde begin van deze week voor
het eindexamen H.B.S. b van het
Kenn. Lyceum. Onze gelukwensen!

Raadsvergadering
De eerstvolgende vergadering van

de gemeenteraad is vastgesteld op
Dinsdag 20 Juli des avonds te 8 uur.

Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlettr., A'dam

PERMANENT
INDIVIDUELLEMENT

met en zonder machine
en zonder electra, kleur-
spoelingen in de nieuw-
ste modetinten, ook zeer
geschikt voor wit en

grijs haar.
»

AUTORIJLESSEN? £Natuurlijk naar A U T O R I J S C H O O L
C O K A R T Ir Gedlpl. instr.\^ \J IV /•\ I\ l J l . Nwe lesauto

Zuidlaan 26 - Aerdenhout - Tel. K 2500-27491



Nu kan iedereen fotograferen en filmen:
LEVERING DOOR HET GEHELE LAND en PRIMA SERVICE!

De grootste sortering vindt U bij:

FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19 - Telefoon 2510

HET FOTO-CREDBET SYSTEEM
brengt U zeer eenvoudig in het bezit van een foto-, film- of vergrotingsapparaat,
projector, Philips tape-recorder of verrekijker, volgens onderstaand betalings-
systeem.

Toestel of apparaat van ƒ100,—
Toestel of apparaat van ƒ120,—
Toestel of apparaat van ƒ150,—
Toestel of apparaat van ƒ200,—
Toestel of apparaat van ƒ300,—

Ie bet. ƒ10,—, rest in 12 of 6 maanden;
Ie bet. ƒ12,60, rest in 12 of 6 maanden;
Ie bet. -ƒ15,50, rest in 12 of 6 maanden;
Ie bet. ƒ20,—, rest in 12 of 6 maanden;
Ie bet, ƒ30,—, rest in 12 of 6 maanden.

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Laefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

G. N. KRUISHEER
Tandarts.

AFWEZIG
t.m. 24 JULI.

WELKE HEER heeft zijn
H O E D laten liggen bij :
Radio - televisie - electra
F.H. Penaat. Kcstv.l.str. 7?

Bame alleen zoekt KAMER
m. stookgel. v. perman,
per l Aug. Veel afw. Br.
L.G. Boekh. v. Herwijnen,
Haltestraat 12.

Gesch. vrouw m. kind
zoekt plaatsing als

HUISHOUDSTER
Br. no. 6-9 bur. v.d. blad.

GEVRAAGD:
een zelfst. meisje

van 9-5 jjur of een
nette werkster

(iedere morgen) Mevr. Ter
Weer. Boul.Paulus Loot 101

WEGGELOPEN: Duitse
HERDER (reu) met rode
halsband; zwerft in Zand~
voert c£ omg. Kleur wolfs-
grauw. Tegen bel. terug te
bezcrgen: Foto-Kino Ham-
burg. Grote Krocht 19,
Telefoon 2510.

Adverteert in dit blad

GEVRAAGD:

een leerling voor de banketbakkerij
tevens voor het wegbrengen van bestellingen.
Banketbakkerij THOMAS, HALTESTRAAT 13.

Restaurant-fauteuils
(80 stuks) met rundieder en andere
bekleding TE KOOP. Billijke prijs.

P. W A T E R D R I N K E R
TELEF. 2164

RENNERS AAN DE ROL!
Wij reden rustig mee met onze
PHILIPS T.V.

l PHILIPS TELEVISIE thans
l in ieders bereik. U spaart bij

ons. terwijl U kijkt naar alle
l gebeurtenissen in binnen- en
buitenland. U bent uit en
tcch thuis.
PHILIPS TELEVISIE vanaf
ƒ495.— of (1.— per week.

Op verzoek demonstreren wij gaarne aan huis.
PHILIPS RADIO. De meest moderne apparaten, inge-
bouwde antenne, klankkleurregelaar, drukknop-

systeem, vanaf ƒ98.- tot /2190.—.
U kunt ook sparen, terwijl U luistert!

Uw oude Radiotcestel heeft inruilwaarde! ook bij
aanschaffing van Uw televisie-apparaat.

PHILIPS BANDRECORDER: Een gesproken brief naar
Uw familie in het buitenland, of als dicteermachine

ƒ740.- of. ƒ10.- p.w.
PHILIPS DROOGSCHEERAPPARAAT ƒ49.75

Uw oude scheergerei 'is geld waard!
PHILIPS PLATENSPELER voor inbouw /"74.- of

ƒ!.- p.w.; in koffer ƒ99.-.
K O E L K A S T E N D I V E R S E . M E R K E N .

In een wip schoon schip!
STOFZUIGERS, div merken op slee vanaf ..ƒ2— p.w.
Komt V eens kijken en luisteren? Wij regelen op
prettige wijze de betaling met U.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Erkend Philips Service Dealer.

MODERN ^DOORSHEER STATION
LUXG Vernuur.zxnfiuffeur % Blnnen.«n Buitenlond.!

NOOY voor STRAND- EN BADGOEDEREN.
NOOY voor ROKKEN EN BLOUSES. '.
NOOY voor PULLOVERS EN VESTEN.
NOOY voor OVERHEMDEN EN SOKKEN.
NOOY voor KINDERKLEDING.
En óók voor al Uw kleine benodigdheden.

GROTE KRpCHT 20 - Zie de etalages Tou-
ring Raadhuisplein en in Hotel Bouwes.

U

Laat do molen maar malen...

maar dan met Albert Heijn Koffie
»

Albert Heijn is óók goedkoper

met koffie. Neem eens de proef.

U hebt dan de zekerheid de

beste kwaliteit voor de laagste prijs

te ontvangen. Een netto-prijs,

zonder korting o! zegels

immers toch

zelf moet betalen.

U zult ondervinden

dat U met

Albert Heijn koffie

veel voordeliger

uit bent.

GROENWIERK 241

ROODMERK 227

BRUINMERK 212
en onze extra soorf
ORANJEMERK 261

ALI

Badgasten en inwoners van Zandvoort

A.s. ZATERDAGAVOND 10 JULI om half acht
voor de 9e maal de

Zandvoort- Estafette
Vele bekende voetbalclubs komen aan de start
op de Grote Krocht.

VRIJE TOEGANG. VRIJE TOEGANG.

Voor de boterhamlegging?
Natuurlijk Slagerij Burger!
Speciaal voor warme dagen:
Snijworst 49 et. 100 gr.
P. Rookvlees 48 et. 100 gr.
Paté in terrine .. ƒ1,35 200 gr.
Rauwe Ham 85 et. 100 gr.
ONTBIJTSPEK 57 et. 150 gr.
Salami 89 et. 100 gr.
Cervelaat 60 et. 100 gr.
Rookvlees 69 et. 100 gr.
Bacon 85 et. 100 gr.
R. Rib 60 et. 100 gr.
Echte Boerenw. 53 et. 100 gr..
Theeworst per stuk 49 et.

enz. enz.

Gebrs. BURGER's
Haltestraat 5 - Zandvoort

Onze reclame aanbiedingen:
GELARD. LEVER 48 et. 100 gr.

150 gr. Kinnebakham .. 45 et.
200 gr. gebr. Gehakt .. 59 et.
200 gr. Pork 49 et.
200 gr. gek. Worst 59 et.
200 gr. Boterhamworst . .59 et.

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Pekelvlees en f OQ _*
100 gr. gek. Worst S

SLAGERIJEN
- Tel. 8994-2643

Direct uit voorraad leverbaar:
UNION rijwiel met J.L.O. motor. Het pronkjuweel onder de brom-
fietsen. - Tevens gearriveerd: De H.M.W. bromfiets. Een super-
snelle machine. Een wonder der techniek. Komt U eens kijken
en praten over onze gemakkelijke betalingscondities.
l A f* X/FDQTFPT5F PAKVELDSTR A AT 21

W /"\Vx- V I— IX w I (_ L_.\JI I_ TELEF. 2323
De enigst erkende bromfietshandel in Zandvoort!

Theater
Dir. Gebr. Koper

,IVIonopole99

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 9 t.m. Maandag 12 Juli - 8 UUR
De meest besproken film van het jaar!
FRANCOISE ARNOUL in:

De drilt in het bloed
RAYMOND PELLEGRIN - CATHERINE
GORA - PHILIPPE' LEMAIRE.
Een zéér bijzonder Frans filmwerk, het-
welk U beslist moet gaan zien! (18 jaar).

Vanaf Dinsdag 13 t.m. Donderdag 15 Juli 8 UUR
CHARLES BOYER - ALAN LADD in:

Intriges in het Oosten
Wilde stammen belegeren het paleis van
de Maharadja! Adembenemende taferelen
in een bedreigde stad! (14 jaar).

Zaterdag 10, Zondag 11 en Woensdagmiddag 14
juli 2.30 uur, speciale Familiematinee

Wij presenteren U BOBBY BREEN in:

De Vissersjongen
(Alleen bij slecht weer) . Alle leeftijden.

VANAF 16 JULI TWEE AVONDVOORSTEL-
LINGEN, aanvang 7 en 9.15 UUR.'

Zó
is onze
echte gestookte

Citroen
Jenever
f 5,95
per Liter

Slijterij BROKMEIER
Haltestraat 5O - Telef. 2OO2

Koop deez' koud-kille zomerse dagen,
Om opkomend sachrijn te verjagen,
Eens een extra sigaartje, geurig en fijn,
Waarvoor U natuurlijk bij Drommel

moet zijn.
Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

TAPIJTEN
ZIET ONZE GROTE COLLECTIE TAPIJTEN.

12/4 - 8/4 - 14/4 in verschillende dessins.
Komt U eens kijken in onze speciale TAPIJT-
étalage. Wij verstrekken U vrijblijvend alle
mogelijke inlichtingen. Informeert U eens naar
onze aantrekkelijke betalingsvoorwaarden, o.a.

ook voor deze artikelen.

L. BALLEDUX& Zonen
Woninginrichtingsbedrijf
HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

Oofc voor Bentveld en Aerdenhout.

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw
„Zomerlust"
Kosterstraat 5

De FRANSE LANDWIJN a ,/l,50 per fles die op de feestmarkt van
2 Juli geheel werd uitverkocht, is weer gearriveerd bij: HAMERS, Kostverlorenstraat 34, Tèlef. 2856
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Zes horloges
Het staat maar zo simpel boven

dit stukje: „zes horloges", maar in
werkelijkheid was het toch een feit
*van véél betekenis, een spontane
daad, zoals Zandvoort er tot nu toe
nog niet één beleefde. Stelt U zich
dat eens voor, een badgast in Zand-
•voort ziet voor de tweede maal de
•voorbereidingen voor onze Zand-
•ooort-estafette en hij raakt er zó
enthousiast door, dat hij spontaan
6 fraaie „Evita" armbandhorloges
beschikbaar stelt, een winkelwaarde
vertegenwoordigend van ƒ90,— per
stuk! En dan praten we nog maar
niet eens over het even spontaan in
bruikleen afstaan van zijn monster-
fraaie Buicfc; een wagen, om te
stelen! Zes horloges als prijzen, het
had tot gevolg, dat deze estafette
een bijzonder fel karakter kreeg,
dat de strijdlust tot het absolute
hoogtepunt werd opgevoerd en dat
we •oerrichtingen te zien kregen als
nooit tevoren.

We zijn eens bij de heer G. B. J.
Benerink, de Amsterdamse groot-
handelaar in uurwerken, die op de
Grote Krocht logeert, gaan praten,
om van hem te weten te komen,
wat hem bezielde, tot deze zo door
elk gewaardeerde daad over te gaan.
„Och", zegt hij, „toen ik al die voor-
bereidingen zag, dacht ik bij me-
zelf: onze jongens in de Tour de
France krijgen zoveel voor hun
sportieve werk, de jongens hier zijn
vn kleiner verband even sportief.
Laat ik daar nu eens iets blijvends
als aandenken tegenover stellen,
iets, waar zij iets aan hebben, want
de taarten, de fruitrnanden, die zij
kunnen winnen, hebben geen blij-
vende waarde. Ik vind deze Zand-
voort-estafette een kostelijke ge-
beurtenis en volgend jaar, bij de
2de lustrum-estafette, moet ik mij
er nog eens op beraden, wat ik dan
zal doen. Het was voor mij een grote
voldoening, dat mijn aanbod zo bij-
zonder hartelijk ontvangen werd.
Bovendien vond ik het erg leuk, dat
de snelste rondeloper tevens de
Zandvoorter Cl. Schuiten was, dat
was twee vliegen in één klap, want
ik wilde graag, dat er althans één
horloge in Zandvoort zou blijven,
reden waarom ik voor de snelste
Zandvoortse loper óók een horloge
beschikbaarS stelde".

Dit was een prachtig gebaar van
de heer Benerink. De eerste prijs
steeg thans tot ruim f600,—, t.w.
5 horloges van f 90,— is ƒ 450,—.
Een wisselbokaal van f125,— en 5
vergulde medailles van ƒ15,— per
stuk. Het totaal bedrag aan prijzen
komt nu reeds vér boven de f 1000,-
uit. Als daar volgend jaar de deel-
nemers niet op afkomen als vliegen
op de strooppot, dan weten wij het
niet meer. En dat heeft Zandvoort in
hoofdzaak aan dit royale en spon-
tane gebaar van deze sportieve bad-
gast te danken. Een woord van
hulde daarvoor is zeker hier op z'n
plaats!

„WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF;
'et dooit!

En van je hela,~hola
Hou'er de moed maer in.

Jubiiea bij de brandweer
Dinsdagavond heeft het gemeente-
bestuur bij monde van burgemees-
ter Mr. H. M. van Fenema, vijf
jubilarissen gehuldigd, die een kwart
eeuw als vrijwilliger bij het Zand-
voortse vrijwillige brandweercorps
in dienst zijn. Onder de aanwezigen
bevonden zich o.rn. de districts
Inspecteur van het brandweer-
wezen te Haarlem, de heer M. H.
Fehres, de gemeentesecretaris, de
heer W. M. B. Bosman, wethouder
A. Kerkman, vele raadsleden, hoof-
den van takken van dienst en het
gehele brandweercorps van Zand-
voort.

In zijn huldigingswoord memo-
reerde de burgemeester, dat het
gemeentebestuur meende, deze
jubilea niet in „kabinet-formaat" te
moeten afdoen, omdat dit feit daar-
door té belangrijk was, immers, het
geldt hier méér dan een gewoon
dienstjubileum, want 25 jaar lang
een offer brengen, toewijding en
belangstelling tonen en dat geheel
vrijwillig is iets, dat maar zéér
enkelen zó lang volhouden. Het was
spreker een behoefte en een voor-
recht, de jubilarissen met hun
jubileum te complimenteren en
hulde te betuigen, waarna Mr. Van
Fenema in een geestige speech de
verdiensten van deze vijf brand-
weerlieden schetste, die steeds een
voorbeeld waren geweest voor allen.

De heren Albert Dorsman, Johan-
nes Jacobus Dorsman. Jacobus Cor-
nelis Dorsman, Arie Paap en Piet
Visser ontvingen daarna uit handen
van de burgemeester de zilveren
medaille voor 25 jaar trouwe dienst
met de daarbij beherende oorkonde.

De burgemeester nam hierna de
gelegenheid waar, in het algemeen
nog iets over de Zandvoortse brand-
weer naar voren te brengen, waarbij
spreker het eigenlijk meende te
moeten betreuren, dat er in Zand-
voort zo weinig branden van be-
lekenis zijn, hetgeen misschien wol
als oorzaak heeft, dat de Zand-
voortse brandweer altijd zo vlie-
gensvlug na brandmelding op de
plaats van de brand aanwezig is.
Het beroerde daarvan is echter, dat
men bij de Zandvoortse brandweer
uiterlijk weinig actie ziet, omdat er
geen behoorlijke branden zijn de
laatste jaren, hetgeen er toe leidt,
dat het gevoel van noodzaak van
een goed uitgeruste brandweer in
Zandvoort bij de meeste inwoners
vrij flauw is. Het is echter thans zó,
dat de motorspuit 18 jaar cud is en

de ladderwagen 20 jaar. Dit mate-
riaal is echter zó goed onderhouden,
dat velen zeggen dat het materiaal
nog in een dusdanige toestand ver-
keert, dat het nog makkelijk enige
jaren meekan. De brandweergarage
is véél te klein, de boel staat er
opgepropt, een leslokaal ontbreekt
evenals wasgelegenheden. Spreker
maakt zich over deze toestand zor-
gen, want het zou wel eens kunnen
zijn, dat de belangstelling pas ont-
waakt, wanneer een ongeval van
betekenis zich zou voordoen en dan
zou het wel eens te laat kunnen zijn.
„Het is gevaarlijk", zegt Mr. Van
Fenema, „geld voor verbetering vast
te houden, wanneer de noodzaak
nog niet acuut wordt geacht. Boven-
dien, schiet een gemeente, die niet
voor een goed uitgeruste en gehuis-
veste brandweer zorgt, in haar taak
tekort. Maar dat dit alles in Zand-
voort komt, garandeer ik. In Zand-
voort heeft men harde koppen,
maar ik heb er ook een, en vol-
houden zal ik, tot dit doel in onze
snelgroeiende gemeente is bereikt".
Nadat de brandweercommandant de
neer D. van Noort, de heer Fehres
heeft ingeleid, zegt deze, met ïnte-
resse naar de woorden van de bur-
gemeester te hebben geluisterd. De
woorden van huldiging waren. spr.
uit het hart gegrepen en het is
diens grootste vreugde, dal het ge-
meenlebestuur met deze huldiging
de gehele Zandvoortse brandweer
een hart onder de riem heeft ge-
stoken, hetgeen blijkbaar wel nodig
was. Spreker — die reeds meerdere
malen het brandweerwezen in
Zandvcort bestudeerde en met de
autoriteiten besprak — is de mening
toegedaan, dat een redelijke mate
van brandbeveiliging in elke ge-
meente aanwezig behoort te zijn.
Daarbij bevoidert een goede leiding
de teamgeest, en deze teamgeest
kweekt weer paraatheid, die Zand-
voort in hoge mate bezit. Paraat-
heid kan echter slechts blijven, als
men zorgt voor het materieel, dat
ncdig is. En dit laatste is in Zand-
voort inderdaad ten dele verouderd.
Dat het er nog zo goed uitziet is
eigenlijk te betreuren, want in elk
geval is de bedrijfszekerheid reeds
lang verloren gegaan. Óók de huis-
vesting van het materieel komt
meer en meer aan de orde, want nu
meerdere plannen voor hoogbouw
aanwezig zijn, is het o.a. niet meer
verantwoord, dat b.v. de autoladd_er
door gebrekkige huisvesting niet

snel genoeg ter plaatse kan zijn,
omdat de uitrit uit de garage en de
opstelling in dit pand dit niet
mogelijk maakt. Spreker eindigde,
met de hoop uit te spreken, dat
degenen, die moeten beslissen over
materieel en huisvesting, snel tot
een besluit zullen mogen komen.

Namens het corps feliciteerde
hierna de brandweercommandant de
heer D. van Noort de jubilarissen
en bcod hun dames fraaie bloemen
aan.

Door de Haagse brandweer werd
hierna een drietal films over het
brandweerwezen vertoond, waar-
onder de documentaire over de
branden in Londen tijdens de bom-
bardementen niet naliet, grote in-
druk te maken.

Burgemeester Van Fenema sloot
hierna met woorden van dank deze
z.i. zo geslaagde en leerzame avond.

K.

Politievliegtuig
komt verkeer regelen

Naar de korpschef van politie, de
heer H. P. Huijsman, ons mede-
deelde, zal — uitsluitend bij wijze
van proef — het vliegtuig van de
Hijkspolitieluchtvaartdienst, de Pi-
per Cup R.P. 200, op Zondag 25 Juli
wolden gebruikt bij de verkeers-
regeling tijdens de gecombineerde
sportwagen- en juniorenmotorrace,
welke die dag op het circuit van
Zandvoort zal worden gehouden.
Radio en mobilofoon in dit vlieg-
tuig zullen in voortdurende ver-
binding staan met de'mobilofoon van.
de Zandv. politie op de grond, om te
wijzen op dreigende verkeers-op-
stoppingen in Zandvoort en de
directe omgeving. Bij de aanvoer
zal de heer H. P. Huijsman als
tweede inzittende in het vliegtuig
aanwezig zijn, bij de afvoer zal zijn
plaats worden ingenomen door de
inspecteur van de verkeersdienst te
Zandvocrt. de heer P. Douma.

Korpschef Huijsman maakte met
dit vliegtuig reeds enkele vluchten
mee. hetwelk aanleiding is gewor-
den, om thans eens te onderzoeken,
of het inschakelen van deze ver-
kfcerregelingsdienst in de lucht op
bijzonder drukke dagen Zandvoort
van werkelijk nut kan zijn. Met
grote nadruk wees daarom de heer
Huijsman erop, dat het hier op 25
Juli uitsluitend een proefneming
betreft.

Geen vrees maar de daad!
Een mens lijdt dikwijls 't meest,
Door 't lijden, dat hij vreest
En, dat nooit op komt dagen,
Dus heeft hij méér te dragen
Dan God te dragen geeft.

Aan deze begin-
regels van boven-
staand prachtig
gedicht moest Ik
denken, toen ik
mij ertoe zette
een aanbeveling
te schrijven voor

de collecte, die morgen door de
plaatselijke afdeling van het Kon.
Wilheminafonds in onze gemeente
wordt georganiseerd om een steen-
tje bij te dragen in de bestrijding
van volksvijand nummer één: de
kanker. Een aanbeveling, moet die
eigenlijk nog wel nodig zijn? Ken-
nen wij, — en de moesten onzer van
héél dichtbij — niet de ontzettende
gevolgen van deze zo gevreesde en
kwaadaardige ziekte?

Weten wij allen niet, hoeveel er
in Nederland gedaan wordt om aan
deze volksziekte een halt toe te
roepen, zijn we er niet allen van
overtuigd, dat dit enorme bedragen
vraagt en dat er steeds méér geld
nodig is, naarmate deze bestrijding
vordert? Want zij vordert, deze
strijd van de wetenschap tegen het
venijn van de kanker, dat komt
aansluipen als een dief In de nacht
en ons bespringt dikwijls in de aan-
vang als een onschuldig lijkend iets.
Reeds thans is men in deze bestrij-
dintjr zó ver, dat het eerste stadium
voor de medici geen problemen
meer oplevert, absolute genezing
ervan is thans een vaststaand f e i t .
Óók in het tweede stadium worden
de genezings-gavallen talrijker.
Men weet, dat men op de goede

weg is in de totale beteugeling van
deze lichaamsverwoesting, maar
men houdt zich het hart vast, dat
straks, ondanks het vele, dat reeds
werd gedaan, de financiële draag-
kracht van deze bestrijding niet
toereikend meer zal zijn om op de
weg naar succes te kunnen voort-
gaan.

Daarvoor wordt het Nederlandse
volk straks en worden de inwoners
en gasten in Zandvoort morgen 17
Juli opgeroepen, om alles in het
werk te stellen, het bedrag, dat dit
jaar MOET bijeenkomen, zo hoog
mogelijk te doen zijn. Daarvoor
wordt morgen van ons allen een
OFFER gevraagd.

Want de kanker — het kan niet
worden ontkend — brengt in brede
lagen van ons volk angst en vrees
teweeg. Ge kent ze wel uit Uw
omgeving, de mensen, die bij de
minste of geringste aanleiding
duidelijk tonen, beangst te zijn deze
ziekte in zich te dragen. De vrees-
achtigen, die uit louter voorzorg
zich allerlei zogenaamde voorzorgs-
maalregelen laten aanpraten, zoals
er tegenwoordig al zovele in omloop
zijn. De mensen, die het gevreesde
woord niet, of slechts fluisterend
durvcii noemen. De vrees vreet
dóór bij velen onder ons, zi) kan
ons leven benauwen en onze energie
doven, zij kan de levenslust uit-
blussen en de levensvreugde zo ver
zücg doen zijn. De vrees kan hier
dikwijls nog erger zijn dan de kwaal.
Ik ken ze van nabij, de mensen, die
in de voortdurende angst rond-
iopen — óó!c al zeggen ze het niet —
een begin van kanker in zich te
hebben.

Die vrees moet in de eerste -plaats
verdwijnen. Hel past ons niet

vrees te hebben, zeker niet wanneer
daarvoor geen aanleiding is. Het Ne-
derlandse volk heeft zich dikwijls in
benauwende omstandigheden sterk
getoond tegen dreigende gevaren,
die met aller inspanning gekeerd
werden. Zó zullen we óók thans
hecht en sterk moeten staan in de
bestrijding van deze volksvijand
nummer één. Met vrees bestrijden
\ae die niet, wél met de daad. En
morgen kunt U die daad stellen.
U en ik, wij allemaal. De daad van
het werkelijke OFFER, de daad,
waarmee wij tonen sterk te zijn en
onbevreesd, óók wij hier in Zand-
voorl! De collecte's van de laatste
jaren tonen in ons dorp een terug-
gaand beeld. De eerste maal be-
droeg die méér dan- duizend gul-
den, een prachtig resultaat, doch
vorig jaar werd nauwelijks vier-
honderd pulden bereikt en dat is
bedroevend en beschamend. Het
comité hier ter plaatse rekent dit-
maal wederom op minstens duizend
gulden. Dat kan makkelijk, zelfs
twee mille lijkt mij helemaal geen
onmogelijkheid, wanneer wij allen
bereid zijn, een werkelijk OFFER
te brengen, een offer, dat de weten-
schap in staal zal steHen, met de
bestrijding voort te gaan in een
steeds succesvoller lijn.

Daarom rekent het comité op ons
allan en we zullen het niet telcur-
Ktellen daarvan ben ik ten volle
overluigd.

Geen vrees 7nnar de daad.
De daad van ons allen, óók in Zand-
voort -Maar morgen de jaarlijkse
collecte gehouden wordt op een
wijze, die V er de geliele dag aan
herinneren zal, of ge Uw daad
werkelijk reeds volbracht hcbl! K.

Aan de ingezetenen
van Zandvoort

Wij Nederlanders, die elkaar in
velerlei opzicht zo hardnekkig kun-
nen bestrijden, hebben ons, als het
om -werkelijk grote dingen gaat,
herhaaldelijk verheugend eensge-
zind getoond.

In de bezettingstijd en in de da-
gen van de cverstromingsramp«heb-
ben wij een innerlijke kracht en een
volharding opgebracht, die verba-
zing en bewondering tot ver over
onze landsgrenzen hebben gewekt.
En wij hebben er verrassende re-
sultaten mee bereikt!

Thans worden wij opnieuw ten
strijde geroepen, niet tegen vreemde
leg&rs, niet tegen de natuurkrach-
ten, maar tegen. een. nog gevaar-
lijker, onzichtbaar aanvallende vij-
and. Een vijand, die zeker kan
worden overwonnen en verdreven,
mits wij hem allen tezamen met
grote kracht en grote moed weer-
staan eensgezind en zonder aarzelen,
en vooral: tot het offer bereid.

Dit offer zal op 17 Juli a.s. bij de
collecte voor het Koningin Wilhel-
mina Fonds voor de kankerbestrij-
ding van U worden gevraagd.

Toont, dat ge begrijpt waar het
om gaat!

De Burgemeester van Zandvoort.

Gala-bal in hotel Bouwes
In samenwerking met ,.Haarlems

Bloei" heeft stichting „Touring
Zandvoort" het initiatief genomen
in het kader van de bloemenweek
te Haarlem, op 4 Aug. des avonds
aanvangend om 9 uur in hotel Bou-
wes een geccstumeerd gala-bal te
organiseren.

Men zal - niet gecostumeerd zijn-
de - tot dit bal óók toegang hebben
in avondkleding. Haarlems bloe-
menkoningin 1954 zal met haar
dames op dit bal aanwezig zijn en
worden gehuldigd. Voor de gecos-
tumeerden zullen fraaie prijzen
worden beschikbaar gesteld.

Collecte Rode Kruis
De alhier gehouden collecte ten

bate van hel Roode Kruis heeft op-
gebracht een bedrag van 71927.62,
d.i. ruirn. ƒ100.- méér dan verleden
jaar. Het bestuur van de plaatse-
lij ke afdeling betuigt haar harte-
lijke dank aan allen, die tot dit
prachtige resultaat hebben mede-
gewerkt, inzonderheid de collec-
tanten en collectrices.

Tips voor droge huid
FOUNDATION.

Voor een crême-achtige poeder-
basis gebruikt U GALA BASE,
de gekleurde cream voor een
droge huid. Verkiest U echter
een make-up met verdunde Base
dan is hiervoor speciaal geschikt
de GALA GLEAM, een prepa-
raat, bereid uit de zuiverste
plantenoliën. Deze beide pro-
ducten drogen de huid niet uit en.
geven een matte betoverende
lint. Bovendien beschermen zij
de huid. Gebruik hiervan echter
weinig en breng het zeer zorg-
vuldig met de vingertoppen aan.
Geeft U de voorkeur aan een
ongekleurde poederbasis, dan ge-
bruikt U GALA CONDITIONING
CREAM, de niet vette voedings-
crême, die Uw poeder vasthoudt
en prachtig verspreidt. Laat de
crème zolang intrekken, tot zij
volledig door de huid geabsor-
beerd is, intussen zachtjes mas-
serend. - N.B. alleen voor droge
huid kan GALA CONDITIONING
CREAM als dagcrême gebruikt
worden.
De beroemde schoonheidsserie
van

OF LONDON
is verkrijgbaar bij Parfumerie

HILDERING
KERKSTRAAT 23 - TEL. 2107

Vliegers - Vliegertouw
Haspels grootste sortering

Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974



Officieel Kodak en
Bell & Howeil Dealers

LEICA specialisten

F O T O B A K E L S
SINDS 1874 - KERKSTRAAT 29-31 - TELEFOON 2513

KCDAK BROWXIE ƒ10.50.
DALCO MEZZO CHROME FILM
AGFA SYXCHRO BOX J1S.—.

Laat Uw vacantiefoto's
vakkundig ontwikkelen en
afdrukken, het is een
herinnering voor Uw leven!

6 x 9 f 1.30. Vraagt onze foto- en smalfilm adviezen.
ZEISS-IKOX ïsETTAR ƒ78.-. KODAK 8 mm. CAMERA 2.7 LENS ƒ186,-.

9de Zandvoort-estafette
Het gsat met de
Zancvoort-estafette
nog steeds ..Excel-
celsior". Deze tra-
diticnele -.vedloop
voor voetballers,
die Zaterdagavond

'j.L voor de 9de
maal v.'erd gelopen
over een afstand

van 2 y. 2150 meter, overtrof niet
alleen de acht vorige in belang-
stelling, doch stellig óók ir. span-
ning. die groter ~.verc. naarmate de
strijd zijn einde naderde. Een nog
ongekend aantal toeschouwers, had
zich rondom het parcours geschaard
en leefde enthousiast mee met de
kranige verrichtingen van de lopers
waarvan er verscheidenen, waar-
schijnlijk door gebrek aan training,
in vrij uitgeputte toestand aan de
finish arriveerden, v.-aar zij door
leden van de afdeling Zandvoort
van het Xed. Hode Kruis, dat onder
leiding van Dr. S. Entringer hier
voortreffelijk werk verrichtte, weer
op hun verhaal werden gebracht.
De organisatie *.vas ook thans weer
uitstekend geregeld en de Zand-
voortse politie, bijgestaan door de
bereden seizoen-brigade. zorgde
d'.vars door dit drukke derpscen-
trtim. voor een prachtig vrij ge-
houden parcours. Cp het balccn van
de heer H. Schuilenburg gaf ce
heer D. Petrovitch een duidelijk en
tot in de finesses verzorgd micro-
fcon-versJag. dat er aanzienlijk toe
bijdroeg dat deze wedloop. óók door
degenen, die minder gunstige plaat-
sen hadden verkregen, uitstekend
kon worden gevolgd. Op het plat-
form voor de genodigden waren o.m.
aanwezig burgemeester Mr. H. M.
van Fenema met echtgenote, ver-
tegen-voordigers van de K.X.A.U. en
verscheidene raadsleden.

Ket was wei een bijzondere ver-
rassing. toen ae heer Petrovitch
bekend maakte, dat een enthousiast
fabrikant van uurwerken, zó getrof-
ïen was door de originaliteit van de
wedloop. die hij thans voor de
tweede maal als badgast in Zand-
voort medemaakte. dat hij spontaan
voor de winnende ploeg vijf fraaie
horloges beschikbaar stelde en
bovendien nog één voor de snelste
loper van de Zandvoortse ploeg.
Dit prachtige aanbod werd met een
luid applaus begroet en heeft er
ongetwijfeld véél toe bijgedragen.
dat men elkaar de zege tot op het
laatste moment betwist heeft.

Om precies kwart voor achten
loste de burgemeester het start-
schot en zetten de eerste 18 lopers
van de ingeschreven ploegen reeds
aanstonds een formidabele spurt in.
Dit hoge tempo werd door vrijwel
alle lopers steeds gehandhaafd, hoe-
wel geen recordverbeteringen op-
traden en zelfs de snelste loper, het
tot nu toe geldende ronde-record
niet kon verbeteren, dat nog steeds
bleef staan op 6 min. 23 seconden.

Zandvoortmeeuwen. de winnaar
van vorig jaar. die in de eerste drie
ronden steeds op de 3de plaats lag.
kon dit hoge tempo van de kop-
lopers niet volhouden, hoewel Cl.
Schuiten, die bijzonder opviel door
fraaie stijl en grote snelheid, erin
slaagde, de eer voor zijn ploeg te
redden, zodat men tenslotte nog op
een goede vijfde plaats in de eind-
stand beslag wist te leggen. Hij was
in zijn ronde niet alleen
de snelste Zandvoorter, doch tevens
de snelste rondeloper, in de fraaie
tijd van 6 min. 33 sec. en ontving
daarvoor als extra prijs het uitge-
loolde horloge.

De burgemeester, wiens echtge-
note uit handen van het comité
fraaie bloemen ontving, werd vcór
de aanvang van de wedlcop toege-
sproken door de heer Joustra van
D.S.B., die voor de negende maal
deze estafette meeliep. De heer
Joustra vertolkte de dank namens
alle deelnemers, voor dit evenement
dat door allen elk jaar opnieuw op
hoge prijs wordt gesteld.

In zijn toespraak, vcór tot het
uitreiken der prijzen werd overge-
gaan. memoreerde Mr. Van Fenema
o.m. dat de Zandvoort-estafetie i=
uitgegroeid tot een typisch Zand-
voorts evenement, waarmee héél
Zandvoort. zowel badgast als inwo-
ner. meeleeft. Ook thans had vol-
gens spreker, de spanning zeker
weer niet cntbroken en werd een
kostelijke sportieve avond het
resultaat. Spreker kondigde aan.
volgend jaar. ter ere van de 10de

De Ideale Gezinszalf
Een verwoede strijd ontbrandde

tussen D.S.B. Haarlem, de winnaar
van '-38, '50. '51 en '52 en ..De Kruis-
ster' 'uit Amsterdam, een strijd, die
in de laatste ronde met gering ver-
schi! door D.S.B, gewonnen werd.

Zandvoort-estafette pogingen in het
werk te zullen stellen, deze dan
een nóg wat officiëler tintje te
geven, door een ontvangst van de
deelnemers ten raadhuize door het
gemeentebestuur, na afloop van de
openbare prijsuitreiking. Spreker
huldigde het comité voor de perfect
getroffen voorbereidingen, waarna
de organisator van de wedstrijd, de
heer J. Vissers, uit Mr. v. Fenema's
handen fraaie bloemen ontving.

Ook Mevr. Benermk. de echtge-
note van de uurwerkfabrikant uit
Amsterdam, die spontaan de extra
horloge's beschikbaar stelde, ont-
ving van de burgemeester een bioe-
rnenhulde, waarna spreker de heer
Benerink dank bracht voor dit op
hoge prijs gestelde gebaar.

De heer Joustra van D.S.B. en de
leider van ..Kruisster" brachten
hierna in een korte toespraak dank
voor deze prachtig geslaagde avond.

Tenslotte reikte de burgemeester
de volgende prijzen uit:

1ste prijs: 5 vergulde medailles.
5 horloges en de grote, door het

gemeentebestuur van Zandvoort be-
schikbaar gestelde wisselbokaal :
D.S.B. Haarlem. 33 min. 57 sec.

2de prijs: 5 verzilverde medailles,
..Kruisster". A'dam, 34 min. 4 sec.

3de prijs: 5 bronzen medailles.
W.F.C. Wormerveer. 34 min. 19 sec.

4de prijs: I.V.V. 1. Landmeer.
34 min. 41 sec. 5de prijs: Zandvoort-
meeuwen. 35 min. 3 sec. 6de prijs:
Z.F.C. Zaandam. 35 min. 10' sec.
Tde prijs: Blauw Wit, A'dam. 35
min. 26 sec. Se prijs: I.V.V. 2. Lands-
meer. 35 min. 43 sec. 9de prijs:
T.Y.B.B. Haarlem. 36 min. 13 sec.
10de prijs: Assendelft. 36 min. 24 s.

De laatst binnengekomen looer.
de heer Molenbroek van T.Y.B.B. 2.
ontving als extra prijs een paar
gvmnaEtiekschoenen: de langzaam-
ste loper, die het parcours in 8 min.
33 sec. aflegde, de heer J. Debbes
van D.I.O.S. te Xieuw Vennep, een
vork en lepel: de oudste deelnemer
de heer Joustra van D.S.B, een fles
eau de Cologne en de loper van de
snelste ronde, de heer Cl. Schuiten
van Zandvoortmeeuwen. een fraai

vergulde medaille en een horloge.
Ka afloop van de prijsuitreiking

volgde op het Raadhuisplein een
concert door de accordeonvereni-
ging ..Zandvoort" o.l.v. de heer J,
Davids in de muziektent waarmede
het ensemble groot succes oogstte
en tenslotte mag niet onvermeld
blijven, dat deze 9de. zo geslaagde
Zandvoort-estafette de drukste sei-
zoenavond in het dorp bracht tot nu
toe in dit jaar. waar men tot laat
in de avond in het dorpscentrum.
wel over de hoofden kon lopen.

Dat deze estafette eerst Vrijdag-
middag door de A.V.R.O. om half
één in de rportrubriek werd aange-
kondigd. -waarna Zondagmiddag de
uitslagen in het sporthalfuur om
half vijf werden bekend gemaakt,
toont de belangrijkheid van dit
sportgebeuren, een uitzending ove-
rjgens. die in beide gevallen door
tussenkomst van de heer D. Petro-
vitch tot stand Icwam. waarvoor
hem zeker een hartelijk woord van
dank toekomt. K.

Elke avond 8 uur:
AAX VLEUGEL EN CLAVIOLIXE

de internationale pianist
met nationale
en internationale chansons

in plaats van kaarten.
Verloojd:

M. HEYIN'K
en

L. J. RE\-KEL
Zandvoort. 14 Juli 1954.
Brederodestraat 32.
Wilhelminaweg 16.

Godsdienstoefeningen
GEREFOFJ\IEERDE KERK
Julianaweg. hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
7 u.: Jeugddienst. Ds. R.H. Oldeman
over: ..Ver weg en toch dicht bij".

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:

Dr. A.J. van Leusen. van Velsen.
NEI>. CHR. GE1IESNSCHAPSBOND

Dinsdagavond 8 uur samenkomst
in de nieuwe consistorie. Spr. de
heer Galven te Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zondagen 6.30. 7.30 en 9.30 uur

Hoogmis. 8.30 en 11 uur H. Mis voor
badgasten met vrije plaatsen. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 en 7.45 uur.

Zwaarmoedige gedachten, tobberijen
en angstgevoel worden verdreven door
MUNHARDT'S ZENUWTABt-ETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
«••ern—ien {J weer moedig en rustig.

Raadsvergadering
De raad van onze gemeente komt

op Dinsdag 20 Juli a.s. n.m. 8 uur in
openbare vergadering ten raadhuize
bijeen. De agende luidt als volgt:

1. Ingekomen stukken. 2. Voorstel
tot \vijziging van de verordening op
de heffing ener belasting op verma-
kelijkheden. 3. Voordracht tot be-
noeming van een onderwijzer(es)
aan de Dr. Albert Plesmanschool.
4. Voorstel inzake aankoop van het
postkantoor en het gebouw Halte-
straat no. 4. 5. Voorstel tot vaststel-
ling van een nieuwe precario-ver-
ordening. 6. Voorstel tot verbetering
van de centrale ver%varming van het
politiebureau. 7. Voorstel tot vast-
stelling van de 12e en 13e supple-
toire begroting voor 1952. 8. Voor-
stel tot het verlenen van een cre-
diet voor het aanschaffen van leer-
middelen enz. ten behoeve van de
Kare] Doormanschool. 9. Rondvraag.

VOOR DE BOTERHAM
of voor Uw middagmaal, VLEES en VLEESWAREN van:

SLAGERIJ BURGER!
AFSLAG
Doorr. P*.. Lappen 1.68

Speciale aanbiedingen:
150 gr. Ontbijtspek . . . . 57 et.
100 gr. Gelard. Lever .. 48 et.
200 gr. Saks 59 et.
200 gr. Pork 59 et.
200 gr. Boterhamworst . .59 et.
200 gr. Gek. Worst 59 et.
200 gr. Gebr. Gehakt .. 59 et.
200 gr. Leverworst .... 45 et.
150 gr. Kinnebakham . . 45 et.

enz. enz.

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Kalfslappen . . . . ƒ 1.98 500 gr.
Lamslappen v.a. .;'l .43 500 gr.
Lamscarbonade ƒ1.33 500 gr.
Lamsbout ƒ1.83 500 gr.
WEEKENDRECLAME:
100 gr. Ham en ' KQ f\i
100 gr. Leverworst \ «Jö \*l

ZANDVOORT

ANNEX CABARET „CXTASE

*Dagelijks
ZWITSERS ENSEMBLE

In ons internationaal cabaret-programma:

PSP/TA RAM/RSZ
Dansen uil Spanje, India., Arabië.

Hawaïi en Mexico.

DAHISLS S PALMER
Britse en, Franse parodie.

ANGELA f T FRED RO8Y
Acrobatiek en Buikspreken.

Zondagmiddag thé Dansant.

Men zou deze „zomerse" dagen
Soms bijna een ijsmuts gaan dragen.
Maar hoezeer men ook knort
Dat 't geen zomer meer wordt,
Over Drommel hoort men nooit

(iemand Klagen.
SigarenmagazijnDROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151.

Uitverkoop-koopjes!
Bollen OLGA WOL, 50 gr nu 1.50
Bollen v. WIJK WOL, 50 gr nu 93 CT.
Bollen JAEGER WOL. 50 gr nu 85 CT.
KANTWOL, breit geweldig uit 50 gr. nu 93 CT.
Restanten FRISIA WOL, 100 gr. .. nu 1.50
Prima SOKKEN WOL. 100 gr nu 1.75
Neveda Sirene wol, iets verkl. 100 gr. nu 1.50
Prima BADDOEKEN nu 98 CT.
WASHANDJES. nu 24 CT.
LAKENS. 1-pers nu 3.95
SLOPEN nu 1.33
Rijk geborduurde LAKENS nu 5.54
Dames CAMISOLES nu 98 CT.
DIRECTOIRES nu 98 CT.
Alle maten meisjes CAMISOLES ..nu 93 CT.

Oo?: bij Uw Uitverkoop aankopen ontvangt U
de HOBOCA REISBONNEN!

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a - Telef. 2O99

Slager GAUS
KERKSTRAAT 14 - TELEFOON 2102

HET SPECIAAL ADRES IN ZANDVOORT
VOOR LEVER en PEKELVLEES

Onze reclame bij rlees
100 grarn GELARD. LEVER l Q C *,
100 gram PEKELVLEES . . . (, ** +J

Verder hebben wij:
BLINDE VINKEN, per stuk ƒ0.45
BIEFSTUK TAHTARE, per stuk ƒ0.40
GEHAKT. Rund- en Varkens- ƒ 1.50 500 gr.
RUNDVLEES, vanaf ƒ1.70 500 gr.

Fijne gekruide SAUCUZEN.

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomerlust"
Kosterstraat 5

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

Willem Junior f 6,5O per Liter
de Jenever die men steeds meer gaat waarderen. Brokmeier, Haltestr. 5O, Tel. 20O2

H TTnn/^T\TTr T^ O O T^TtTt Natuurlijk naar A U T O R I

AUTORIJLESSEN? R COKART Jr.f Zuidlaan 26 - Aerdenhout -

Natuurlijk naar A U TOR IJ S C H O O L
. instr.

lesauto
- Tel. K 2500-27491



FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 1 9 Telefoon 2510

Wij leveren op gemakkelijke betalingsvoorwaarden alle bekende merken
Foto-, Film- en Vergrotingsapparaten, Kijkers en Tape-recorders.

DE NIEUWSTE CAMERA VANAF F 54,-
Kleurenfoto en Smalfilms. Levering door geheel Nederland.

Ongestempelde eieren
mag ik U niet leveren. Maar wel kan ik U
eieren van vast zittende kippen bezorgen : dus
lichte dooiers en kersvers, langs de kortste weg

bij U in huis!

F. v.d. STAAY
BOTER - KAAS - EIEREN

MARISSTRAAT 33 - TELEFOON 2271
Hotels en Pensions reductie.

Hebt U trouwplannen?
Verras dan Uv.- bruid
met zo'n fraai

bruidsbouquet
van Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. G5 - Tel. 2060

Het aangewezen adres
voor al U ie
bloemen en planten.

TELEVISIE

RADIO
PHILIPS

Band \FHILIPS
-l - GRUNDIG
Recorder ^ E A M I

Voor goede voorlichting naar het vertrouwde adres:

Technisch Bureau
FEENSTRA

HALTESTRAAT 57 - TELEF. 2065

Wilhelm! naschool
G-eslaagd vanuit de 6e klas voor

het toelatingsexamen tot het Chr.
Lyceum: Henk Kruk: Robbie Kuit:
Henk van Nieuwenhuizen: Yvonne
Warnink: Jan van der Werf f.

Tot het Ccornherüyceum: Wim
Cense: Biep v. Harreveld; Joke de
Ru.' Tot het Kennemer Lyceum:
Ankie Brokmeier.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

Zondag a.s.: ZT, J.B. Hoogenbosch.
Wilhelmir.a\veg 19. telef. 2306.

LOOMAN
De Brillenspecialist

Haltestr. 58 - Te]. 2Ï74

Hccoca re.sbonnen.

Winkelhuis te huur
met grote magazijnruimte cp eerste stand te
Zandvoort. Br. no. 7-11 bureau van dit blad.

Bezoekt
het nationale

Stand werkers-
concours

hedenavond van 7-10 uur op het

De Favaugeplein

Touring-evenementen
Touring Zandvoort hoopt op 20

Juli haar eerste Zandbouwwed-
strijd te geven voor kinderen van
8-9. 10. 11 en 12 jaar. en van 13 t.m.
16 jaar. dus in drie groepen ver-
deeld. Deze wedstrijd vindt plaats
in Bad Termes en begint om 9 uur.
Inschrijvingen worden aangenomen
op het kantoor van Touring Zand-
voort op Maandag 19 Juli. Beoor-
deling is om 12 uur en prijsuitrei-
king om uiterlijk l uur. Als prijzen
geeft Touring Zandvoort wederom
waardebonnen, te besteden bij
Zandvoortse winkelbedrijven. Deze
bonnen zijn later inwisselbaar bij
de gemeente-ontvanger.

Op 29 Juli volgt de kellners-race.
waaraan thans ook serveuses kun-
nen deelnemen. Nadere bijzonder-
heden omtrent de kellners-race vol-
gen nog.

Op 4 Augustus wordt de jaarlijkse
kinderballonwedstrijd gehouden,
waarvoor de kinderen zich op 2 en
3 Augustus kunen opgeven bij het
kantoor van Touring Zandvoort.

Tenslotte op 10 Augustus de 2e
•zandbonwwedstrijd op dezelfde
plaats en tijd als de eerste. Hiervoor
kunnen de deelnemers zich opgeven
op 9 Aug. bij Touring Zandvoort.

Geslaagd
Nol van Fenema slaagde voor het

toelatings-examen Chr. Lyceum te
Haarlem; Mej. Huup Worm voor
het eindexamen Aliddelb. meisjes-
school te A'dam. Aan beiden onze
hartelijke gelukwensen!

Muzietckapel «Zandvoort»
Waarom straatmuzie'k?

Een muziekvereniging is een dure
vereniging, waar veel geld voor
nodig is. o.a. voor onderhoud en
aanschaffen van instrumenten,
auteursrechten en om het salaris
van de Directeur te kunnen betalen.
Wij moeten daarom al het nodige
doen en trachten de vereniging in
stand te houden.

Ik weet wel. dat straatmuziek,
die wij daarvoor op het oog hebben
niet verheffend voor de vereniging
is, rnaar nood breekt wet. Wij heb-
ben, dan ook besloten om dit sei-
zoen 4 avonden op verschillende
plaatsen van het dorp straatmuziek
te maken en wel op de Dinsdagen
20, 27 Juli, 3 en 10 Aug.. om aan
de nodige gelden te komen voor
vernieuwing en onderhoud van
instrumenten. Er zal dan met bus-
jes worden gecollecteerd. Geeft die
4 avonden met milde hand. Het
gaat tenslotte om het bestaan en
behoud van Zandvoorts muziek-
kapel.

Vriendelijk verzoek ik om enige
collectanten om ons die avonden
behulpzaam te zijn. Men gelieve
zich daarvoor aan te melden bij de
heer P. Schaap, Haltestraat 36.

A. Hollenberg, secr.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Juni: berijdbaar
18 4.52 12.00 17.19 -.30
19 5.30 12.30 17.57 1.00
20 6.11 13.00 18.37
21 6.51 14.00 19.17
22 7.37 14.30 20.03
23 8.28 15.30 20.58
24 9.31 16.30 22.04

9.00-15.30
9.30-16.00

1.30 10.00-16.30
2.30 11.00-17.30
3.00 11.30-18.00
4.00 12.30-19.00
5.00 13.30-20.00

Samengesteld door P.v.dMijeKCzn.

Zondagsdienst doktoren
Gedurende de seizoenmaanden (Juni
Juli en Augustus) is de Zondags-
dienst voor de Zandvoortse doktoren
opgeheven. De vier plaatselijke art-
sen (Dr. B. Entzinger, Dr. H.K. van
Es, Dr. J. van der Meer en Dr.
C.F.M. Robbers) zijn dan voor spoed-
gevallen doorlopend te raadplegen.

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

f\\
DEVELOPPINQ V *̂

PRINTING

- Foto- en- Filmstud
W> FOTO
J. * HALTESTRAAT 69 - ZA

2 min. van het station
2 min. rrom the station

io Joh. v.d. Meer CA j
«LION» ^r\r>
2CDVOORT - TEL. 2778

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

DEVELOPPEAtENT

f£#A > TIRAGE
^^\ S ENTWICKLEN

KOPIEREN

De Seizoenopruiming
KORT begint ZATERDAG 17 JULI

orn 9 uur

HUISHOUDGOED

Prima graslinnen lakens
150 cm. br.
180 cm. br.

Prima graslinnen slopen
Prima grasl. LAKENS
2 x cordon 150 cm. br.

180 cm. br.

Bijpassende SLOPEN

Gebord. Lakens 150 br.
180 br.

Bijpassende SLOPEN
Pracht zijden damast
ONTBIJTLAKENS 6.98
Zijden damast ONT-
BIJTLAKENS 160 x 215
Bijp. Vingerdoekjes 58
Kat. damast Tafellakens
grote maat 6.93
Halflinnen Tafellakens

150 x 180
Bijp. SERVETTEN

5.78
6.98
1.68
6.58
7.98
2.38
6.98
8.48
2.48

5.78

8.98
42 et.

5.98

6.98
1.58

Partij Badhanddoeken
iets besch. 2.68 1.98

DAMES ONDERGOED HEREN ONDERGOED

JONGENS ONDERGOED

Zware streep baddoeken
Pracht Baddoeken

effen jacquard
Washandjes, iets besch.
Prima \Vashandjes

m. rand 48
Keuken Badstofdoeken

i.b.
Prima kat. Theedoeken
frisse ruit 98 - 88
Prima halflinnen
THEEDOEKEN
Halflinnen witte
HANDDOEKEN
Linnen bonte HANDD.
Badlakens gr.maten 8.98

Restanten Ds. schorten
6.98

Pirma wollen HEREN-
SOKKEN 2.78

Linksgeweven Kousen

2.98
3.48

24 et.

38 et.

1.48

78 et.

1.38

1.38
98 et.

7.48

Interl. Ds. SLIPS
Ds. HEMDJES. smalle
band. fant. b.h. 1.48
Ds. Hemdjes ronde hals
Bijp. Slips en Broekjes
m. boordje 1.48
Fant. Ds. HEMDJES
smalle schouders 1.78
Fant. Ds. SLIPS
Fant. DIRECTOIRS

m. boordje
Interl. DIRECTOIRS

m. boordje
Zuiver wollen fant.
CAMISOLES
Wollen fant. DAMES-
BROEKJES

78 et.
1.38
2.28
1.28

1.58
1.28
1.58
2.28
4.28

2.98

HEREN SLIPS 98 et.
Heren Singlets rib tricot 78 et.
Interl. Hr. Singlets 1.78 1.68
Interl. Pantalons, kort

1.73 1.68

Interl. Pantalons, lang 2.98
Prima Net Singlets . . . . 1.78
Interl. Borstrokken 2.98 2.78

Restanten Hr. Pyama's
12.95 - 11.95 - 9.98

Ds. ONDERJURKEN
Ajour trtcot 98 et.

WONING TEXTIEL

Charm. Ds.Onderjurken
prima kwaliteit 2.48 1.98
Wollen Jaeger
CAMISOLES 3.98 3.48

Leuke Cretonnes 120 cm
breed p.m. 3.78 - 3.48 2.78
Moderne Streepgordijn-
stof voor spreien en
gordijnen 2.98

1.48

SINGLETS interlock
Fant. jongens Singlets
Interl. Jongensbroekjes
Js. TINOSHIRTS
.restanten v.a

78 et.
88 et:
98 et.
98 et.

Partij NYLON KOUSEN
1 e keus '; prijs

Moderne cloqué dames-
Pyama'sStrijken overbodig

8.98

Interieur matrassen
m. prima binnenvering
Speciale prijs m.garantie

59.50

Fill. d'ecosse meisjes
DIRECTOIRS 48 Ct.
Kinder Camisoles 78 68 Ct.
Restanten kinder
VESTJES vanaf 2.98

Ondanks deze lage prijzen handhaven
wij ten volle onze goede kwaliteit!

Koopjes
in alle
afdelingen!

Haarlem
Heemstede
Zandvoort
Telef. 2666 J. Th. KORT

Op alle
bekledingsstoffen
Matrassen
Wollen Dekens
Plaids
Slaapkamerkleedjes
Overtrekken en bij-
vullen v. matrassen

10 KORTING!

Dinsdag a.s. de gehele
dag geopend!

Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9

TELEFOON 2150



Rode en witte Franse Landwijn a ff 1.5O p. fles
Hamers, Kostverlorenstraat 34, Telefoon 2856
Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

TE KOOP: Gr. KINDER-
LEDIKANT (eikenhout),
met matras. Kerkdwars-
pad 7, telef. 2117.

TE KOOP: KINDERWA-
GEN. zo goed als nieuw.
ƒ35.—. Adres te bevragen
boekh. Kerkstraat 28.

WERKSTER GEVRAAGD
van 26 Juli-7 Aug. ledere
ochtend 2 a 3 uur. Event.
enkele ochtenden. Aanm.
's avonds na 8 uur. Zuid
Boulevard 53.

W O N I N G R U I L
Amsterdam - Zandvoort.
Aangeb. A'dam-C.: ben.h.
3 k. keuken, plaats. Br.
letter L boekhandel F. van
Herwijnen, Haltestraat 12.

VERSPEELD: Woensdag 14
Juli: GROTE VLIEGER
plaats ong. Wasserij Hol-
landia. Tegen bel. terug te
bezorgen. Kerkplein 8,
't Paradijs.

VERLOREN: zwarte porte-
monnaie Dinsdag 13 Juli,
gaande v. tramstation door
Haltestr. n. willemstr. Teg.
bel. ter. bez. Hr. Schach-
no\v. p.a. hotel Bodamèr.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

RUILING:
AANGEBODEN: nieuw vrij BOVENHUIS te
Haarlem, Jan Gijzenkade 172. G E V R A A G D
VRIJ HUIS met tuin te Zandvoort. Brieven
onder no. 7-10 bur. van dit blad.

TE KOOP:
Zandv. grootste Winkelpand

frontbreedte ± 12.50 M. gedeeltelijk reeds leeg
te aanvaarden, met grote bergruimte en op-
slagplaats. Br. no. 7-12 bureau van dit blad.

de colSecte
voor de

Kanker bestrijding
in Zandvoort een succes worden, dan
hebben wij ook Uw hulp nodig. Of drie
uren gedurende de morgen of geduren-
de de middag of tijdens het concert
des avonds op het Raadhuisplein.

Bedenk U niet langer, maar doe liet en- geef U
even op bij Mevr. Blaauboer, Haltestra&t 46.

Sensatie
bij

Kinderschoenen
1.95

Kniekousen
v.a. 45 et.

Damesschoenen
5.95

2 paar
mt. 38

Sokjes
f O.95

Herenschoenen
7.95

En nog veel meer koopjes. Alleen bij

HALTESTRAAT 11

Slagerij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

De beste en de goedkoopste
slager van Zandvoort!

Weef U dat?
Het kleinste kind in Zandvoort kan het U ver-
tellön en onze etalage zal U ervan overtuigen!

TEL. 2391 ZANDVOOOT
PAHAtELWEG 32-31

MODEÖN <^DÖÖRSMEERSTATION
LUXB VGrhuur.z.Chauffcur \cBlnriGn.«n Buitenland j

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 16 t.m. Maandag 19 Juli

7 en 9.15 uur
KATRHYN GRAYSON - HOWARD KEEL
ANN MILLER

KISS ME KATE
Be verrukkelijkste Operettefilm welke U
ooit zag of hoorde. Kleur door Ansco
Color. Alle leeftijden.

Vanaf Dinsdag 20 t.m. Donderdag 22 Juli

7 en 9.15 uur
CHARLES LAUGHTON - STEWART
GRANGER - JEAN SIMONS - DEBORA
KERR in:

In de schaduw
van een troon

M-G-M's meesterlijke verfilming van de
hartstochtelijke romance van een prinses.
Kleur door Technicolor Toegang 14 jaar.

Vanaf Vrijdag 16 t.m. Donderdag 22 Juli 2.30 uur

SPECIALE MATINEES
alleen bij slecht weer

Wij presenteren U het geheel Nederlands
gesproken sprookjes filmwerk:

De gelaarsde kat
In het voor-programma o.m. de tekenfilm
„Straatmuzikanten" Alle leeftijden.

Plaatsbespreken dagelijks van .11.30 tot 12.30 uur
Telefonisch onder no. 2550.

Wij geven de hoogste waarde
voor alles wat U kwijt wilt zijn!

O.a.: Lompen 30 et. p. kg.
Carton 4 et. p. kg.
Tijdschriften en couranten 5 et. p. kg.

Lood, geel koper en alle andere oude metalen,
baden, geysers enz., enz., tegen beursprijzen.
BELT U EVEN 2 8 4 S ? WIJ KOMEN DIRECT!

A. AKERSLOOT
SCHELPENPLEIN 7
Pakhuis de gehele dag geopend!

SEIZOEN-
OPRUIMING

rnet fantastisch lage prijzen!

Denim meisjesshorts, div.- kleuren, v.a. 2.95
Meisjesshorts Jeans, div. kleuren, v.a. 3.95
Gemoltonn. Jackets, wollen boorden.. 9.95
Wollen KINDERTRUITJES, v.a 6.95
Wollen KINDERBLCUSJES, v.a 3.95
Jongens POLOBLOUSES 2.95
Denim DAMESSHORTS 3.95
Restanten DAMESJUMPERS, v.a 4.75
Restanten dames windjacks, popelme.. 18.95

Jongens WINDJACKS 14.95
Meisjes WINDJACKS, popeline 16.95

Restanten Herenwcekend shirts n m-
pracht kwaliteit 9.95

Dames BADPAKKEN, lastox 3.95
Kinder BADPAKKEN, lastex 2.95
Witte GYMNASTIEKSCHOENEN

maten 45-46-47 1.95
Linnen SCHOENEN met hak 3.95
Witte HERENSHORTS maat 44-50... . 5.75

9 9

Telef. 2131
39
Haltestraat 35

26OO
BELLEN!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50
Trouwen, lange afstanden,

billijke prijzen.

Administr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19
Wij geven Hoboca-km.bonnen

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel
A Q f\ t Prinsesseweg 15

i Telef. 2066

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT
Herenstraat 4 - Telef. 2137

Voor Zandvoort, Bentveld,
Aerdenhout.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels. - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Groot en klein vinden
VAN DERWERFFs

brood FIJN!

is goedkoper dan U denkt!

of

2214
P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

Oefening Staalt Spieren
Hoewel de deuren van verschil-

lende scholen binnenkort voor een
zestal weken worden gesloten en
oudere leden met vacantie gaan,
zullen onze lessen, gelijk gebruike-
lijk, nog tot l Aug. warden voort-
gfczet. Gedurende de maand Aug.
werden geen lessen gegeven, doch
worden voorbereidingen getroffen
om in de Ie week van Sept. onze
taak weer zo goed mogelijk te kun-
nen uitvoeren.

Voor ons handbaltournooi van 22
Aug. a.s. dienen nog enige herstel-
lingswerkzaamheden aan het veld te
worden verricht. Reeds is hiermede
begonnen, doch alle leden worden
opgeroepen hieraan hun medewer-
king te verlenen.

Postduivensport
De postduivenvereniging „Pleines"
nam Zondag j.l. deel aan de wed-
vlucht van Pont St. Maxcense af,
over een afstand van 367 km. «De
eerste vogel werd getoond om 11
uur, 20 minuten en 18 seconden. De
uitslagen waren als volgt:
P. Koper l 5 7 19 31; C. K. Draijer
2 29; J. Koning 3 35; A. Paap 4 33
34: C. Visser 6 8 11 18; K. Kramer
9 17 26; H. Gaus 10; C. Keur 12 14
24 25; A. Molenaar 13 23 30; H.
Vleeshouwers 15 20; H. Lansdorp 16;
G. Driehuizen 21 28; W. G. Koning
22; V. C. de Muinck 27; C. Koper 32.

Mare Canto
Onlangs werd hel Zandvoorlse

vrouwenkoor „Mare Canto" dat,
cnder leiding staat van LeonieMol-
kenboer. door do muzick-consulente
van de K.R.O.. mevrouw Jo Immink
uit A'dam, goedgekeurd om te zin-
gen voor deze omroep in de rubriek
„musicerende dilettanten."

Wanneer de uitzending plaats zal
vinden is nog nief. bekend, maar
gezien de grote aanvraag, zal dit
nog wel even duren.

Begin Sept. kunnen ».ich nieuwe
koorleden aanmelden op Maandag-
avond om 8.30 uur.

HOBOCA
is géén puzzle
noch een loterij

wekt geen
valse illusies

is kiinkklare
100°/° realiteit

HOBOCA
biedt iedereen

gratis reizen
per N.S.

Koop enkele maanden
alles bij HOBOCA-
zaken en U zult zelf
zien, hoe de KILO-
METERS zich ophopen.
En nog iets van belang:
H O B O C A-zaken zijn
prima zaken, die U de
H O B O C A-bonnen
geheel GRATIS GEVEN

Inwoners van Zandvoort
gun Uzelf ook een

leuke vacantie
of maak anderen ge-
luklcig met Uw bonnen.
DUIZENDEN mensen
gingen reeds heerlijk
en onbezorgd op reis.
Omdat zij gratis reis-
den konden zij het
geld voor de reiskosten
aan allerlei, andere pret-
tige dingen besteden.

Daarom spaart
H O B O C A - BONNEN
en er komt een mo-
ment, dat U ook blij
bent, bij de HOBOCA-
zaken te hebben ge-
kocht

Hoboca-zaken
zijn kenbaar

aan een duidelijk

Raambiljet
en omvatten alle branches.

Verzamel
H O B O C A - BONNEN

Het is de
moeite waard!
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Muziekkapel
Dat de belangstelling voor onze

muziekkapel levendig is, bewees
wel 't eerste Dinsdagavond „straat-
concert" dat 3.1. Dinsdagavond
werd gegeven en waarvan de op-
brengst bestemd is voor verstevi-
ging van de kas en de aanschaffing
•van nieuwe instrumenten. Deze
eerste avond werd een aanzienlijk
bedrag gecollecteerd, waaronder
zelfs een gift van ƒ25.—•. Wij ver-
"heugen, ons van harte over dit suc-
ces, dat onze kapel stellig een hart
onder de riem zal steken en stimu-
lerend zal werken op de volgende
straatconcerten, zowel wat het pu-
bliek als de kapel zelve betreft.

Van harte bevelen wij deze nog
volgende concerten in de aandacht
•oart een ieder in onze gemeente
aan. De leden van onze vereniging
tonen, iets, ja véél voor hun vere-
niging over te hebben. Op elk van
ons rust de plicht, hen niet teleur
te stellen.

Badgasten-commentaar

Het is opmerkelijk, telkens op-
nieuw te moeten constateren, —
zowel bij binnen- als buitenlandse
badgasten, die momenteel in Zand-
voort vertoeven, dat men er zéér
verbaasd over is, dat Zandvoort aan
de Noordzijde nog steeds geen be-
"bouwde boulevard bezit. De COTTI-
•mentaren, die men erop heeft, zijn'
niet mals. Speciaal zij, die de oude
Noordboulevard gekend hebben,
steken hun meningen niet onder
stoelen of banken. Wij hebben en-
kele buitenlanders horen verklaren,
dat Zandvoort in dit opzicht zelfs
een bezienswaardigheid is, want. er
is geen enkele badplaats — althans
volgens deze zegslieden — waar ter
wereld ook, die geen bebouwde
Boulevard bezit. Men vindt dit zó
bespottelijk in een plaats, die van
strand en zee bestaan moet, dat
•men't als zéér bijzonder kenmerkt.
Het zou misschien een aanleiding
hunnen zijn, om dit woeste, onbe-
bouwde stuk grond als beziens-
waardigheid zo maar te laten voort-
bestaan. Wellicht brengt het in de
toekomst drommen mensen om de-
ze bezienswaardigheid: Zandvoorts
onbebouwde Noordboulevard te ko-
men bezichtigen. En dan b.v. rich-
tingaa-nwijzers in het dorp: „Naar
de Boulevardwoestijn".

En nog een
badgasten-commentaar

Een geheel ander commentaar
van badgasten hoorden wij ten op-
zichte van theater Monopole. Men
heeft ons n.l. verteld, dat men in
geen enkele bioscoop nog ooit zo
geriefelijk gezeten heeft als in de
fauteuils,, die in theater Monopole
aanwezig zijn. Ook wordt het ge-
heel als een prettige bioscoopzaal
geroemd. Het is leuk, dat te mogen

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Onze ouwe kerktore

hebbe ze aerdig op'eknapt!"

De raad bijeen
Ruim drie uur had Dinsdagavond

Zandvoorts Raad nodig, om de
slechts 9 punten tellende agenda af
te werken. De enorme spraakwater-
val, die de heer C. Slegers bij de
verordening van de heffing pre-
cario-rechten ontketende, was daar
in hoofdzaak de oorzaak van.
Maar óók andere punten brachten
veel debat. Dit begon reeds aan-
stonds, bij de behandeling van de
ingekomen stukken, toen de jaar-
rekening van de woningbouwvereni-
ging E.M.M, moest worden vastge-
steld.

Hr. TATES vond er vreemde din-
gen in. Voor het opstellen van deze
jaarrekening werd ƒ 600,— uitbe-
taald; voor het typen ervan ƒ675,—
en aan tractement voor de pen-
ningmeester ƒ400,—, zodat hij tot
de slotsom kwam. dat deze gemeente
ambtenaar in elk geval ƒ 1000,—
ontving, omdat spr. niet wist, of het
typen eveneens door deze ambte-
naar was geschied, hetwelk hij
evenwel veronderstelde. Bovendien
ontving de Hr. Deutekom voor ver-
leende diensten ./ 500,— en diens
assistent, de Hr. Groot ƒ200,—.

Weth. KERKMAN antwoordde,
dat hier slechts een geringe be-
loning werd gegeven voor enorm
veel werk. Het was geen betaling
aan Hr. Deutekom voor verricht
werk. want de belangrijke adviezen
die hij verleende, zouden onbetaal-
baar zijn, doch slechts een blijk van
waardering, dat met goedkeuring
van het college van B. en W. werd
uitbetaald. Eveneens was dit het
geval met de Hr. Groot. Wat de
penningmeester betreft, deze aan
hem uitbetaalde bedragen staan
reeds Jang vast en er is niets geen
nieuws onder de zon. want enkele
bestuursleden verrichten belangrijk
extra werk, waarvoor een vergoe-
ding werd vastgesteld.

Hr. LINDEMAN sluit zich vol-
komen aan bij wethouder Kerkman.
De vergoeding van ƒ 600,— was
zelfs een raadsbesluit!

Hr. TATES zegt. dat niemand
objectief kan zijn, die een beloning
ontvangt. Hij gunt het de mensen
wel. maar vindt het principe onjuist.

Weth. v.d. WERFF begrijpt niet,
wat Hr. Tates wil. E.M.M, is im-
mers een verlengstuk van de ge-
meente? (Hilariteit).

Weth. KERKMAN bestrijdt het
niet vrij staan van E.M.M. Deze
ƒ500,— en ƒ200,— waren slechts
zéér geringe bedragen voor 12
maanden lang zéér veel extra ver-
richt werk.

Dr. BREURE is het met Hr. Tates
eens, dat het principe onjuist is.
De directeur van P.W. is overwerkt,
men mag hem óók daarom, al niet
met dit extra werk belasten, dat
tenslotte buiten zijn opdrachten
omgaat

Weth. KERKMAN betoogt dan
nog, dat hier gehandeld werd in
opdracht van B. en W. en dat E.M.M,
slechts waardering uitsprak voor
verleende assistentie bij een bepaald
onderdeel van de woningbouw,
waarna, nadat de VOORZITTER
nog betoogd heeft, dat hier van vast
werk geen sprake was, doch slechts
het verrichten van extra werk van
tijd tot tijd, de jaarrekening wordt
goedgekeurd met de stemmen van
Dr. Breure en Hr. Tates tegen.

WIJZIGING VERORDENING
VERMAKELIJKHEIDS-
BELASTING.

Het voorstel van B. en W. om de
vcvmakelijkheidsbelasting voor bio-
scoopvoorstellingen te verlagen van
35 tot 30"/o ontmoet véél tegenstand.

Hr. TATES zegt, in de commissie
van financiën te hebben voorgesteld,
in navolging van Haarlem, ie ver-
lagen tot 25"/«. Vindt .Wo véél te
weinig. De exploitant dient met zijn
tijd mee te gaan en moet binnenkort
ƒ40.000,— investeren voor nieuwe

horen, want het doet je, als inwoner
van Zandvoori, oprecht goed! Mis-
schien kan het voor onze vroede
vaderen aanleiding zijn, om de

bioscoop-vermakelijkhetdsbelastinrj
nu maar te verlagen tot 25 pet.,
want die stoelen, die co verrukke-
lijk zitten, waren erg dwir! Boven-
rlien bcslucu de kans, dat hei bezoek
door deze verlaging vermeerdert en
er dus nog meer indirecte rpdnme
voor de badplaats wordt gemaakt.

technische vindingen. Bovendien
loopt het bioscoopbezoek erg terug.
Een verlaging tot 25°/o heeft zin,
tot 30% niet.

Hr. WEBER betoogt, dat terug-
gang in het bioscoopbezoek niet valt
te ontkennen. De %vinst wordt daar-
door miniem, want het is een duur
bedrijf. Een verlaging tot 25% zal
het bezoek stimuleren.

Hr. SLEGERS merkt op, dat deze
zaak van een middenstander zijn
volle aandacht heeft. De motieven,
door de exploitanten naar voren
gebracht in het" ingediende adres,
zijn zeker aanvaardbaar en niet
overdreven. Spreker stelt voor, dit
voorstel uit te stellen en door B. en
W. eerst de winst- en verliesreke-
ning te laten bestuderen

Ir. v. KUIJK voelt véél voor dit
laatste voorstel, want de stukken
bieden geen helder beeld.

Mr. PCRRENGA is van oordeel,
dat de films, die hier worden ver-
toond, op een peil staan, dat aan-
leiding is, dat men liever naar een
film in Haarlem gaat kijken. Betere
films zullen z.i. óók meerder bezoek
brengen.

De VOORZITTER bestrijdt dit
met kracht. De in Zandvoort ver-
toonde films zijn over het algemeen
van een zéér goed gehalte.

Hr. SLAGVELD zegt. de exploi-
tant te hebben gesproken, die be-
reid is. inzage van de boeken te
geven, indien tot aanhouding van
het voorstel wordt besloten.

Hr_ GOSEN wil dan maar aan-
hcuden, doch men dient te -beden-
ken, dat verlaging tot 25"/o de ge-
meente j 7000,— per jaar zal kosten.

Nadat weth. KERKMAN nog heeft
opgemerkt, dat het advies van de
financiële commissie richtsnoer was
voor het college en dat ..Monopole"
niet alleen bioscoop is,- doch óók
feest- en vergaderzaal, zodat de
zaak in Zandvoort geheel andeis
ligt dan in Haarlem, vraagt de
voorzitter, of de raad accoord kan
gaan met het voorstel van Hr. Sle-
gers tot aanhouding en nadere be-
studering van de winst- en verlies-
rekening.

Hr. TATES vindt dit een nood-
oplossing. Moet men eerst in de
knoei zitten, vóór men geholpen
wordt? Spreker handhaaft, ge-
sleund door Hr. WEBER zijn voor-
stel tot verlaging tot 25%. Het
wordt in stemming gebracht en
verworpen met de stemmen van Hr.
Tates, Dr. Breure, Koning en Weber
vóór, waarna het voorstel tot aan-
houding met dezelfde stemmings-
verhouding wordt aanvaard.

NIEUWE ONDERWIJZER
DR. ALBERT PLESMANSCHOOL
Met 9 van de 15 uitgebrachte

stemmen wordt als vijfde leerkracht
in vaste dienst aan de Dr. Albert
Plesmanschool benoemd de heer
C. Briejer, thans onderwijzer te
Reeuwijk.

AANKOOP POSTKANTOOR
EN GEBOUW HALTESTR. 4.

Het voorstel om het postkantoor
van de P.T.T. aan te kopen voor
J 30.000,— en het daarnaast gelegen
pand Haltestraat 4 voor j 25.000,—,
in verband met de voorgenomen
bouw van een nieuw postkantoor,
maakt wederom de tongen los.

Hr. LINDEMAN betoogt, dat dit
voorstel afwijkt van dat van de
financiële commissie, die een prin-
cipc-besluit adviseerde, omdat het
hier een onderdeel betreft, van een
complex maatregelen in het sane-
ringsplan. Definitieve besluiten zijn
er aangaande dit plan nog niet,
wparcm wil men hier dan reeds een
definitief besluit nemen?

Hr. TATES is het zéér eens met
Hr. Lindeman, doch vindt boven-
dien de prijs die de P.T.T. voor hot
oude postkantoor terug krijgt,
rijkelijk hoog. De taxatie-rapporten
wijzen dit uit. Een nieuw gebouw
moet'de P.T.T. iets waard zijn en
men moot niet hel onderste uit do
kan willen hebben. Valt er nog niet
ccn /5000,— voor de gemeente te
vci dienen, door vorder cndcrhan-
clclcn?

H r. GOSEN beweert, dat het ge-
bouw niet moor waard is dan de
slooppnis. Vraagt de voorzitter. o£
deze als burncmccster-zakenman

H niet een puar mille voor de
gemeente in de wacht weet te slepen.

Is ongerust, dat het nieuwe post-
kantoor — volgens de schetsteke-
ning — midden op de trambaan
komt te staan en acht dit niet de
aangewezen plaats.

Ir. v. KUIJK vindt, dat het nemen
van een principe-besluit, uitstel
zonder noodzaak veroorzaakt.

Hr. WEBER heeft bezwaren tegen
het voorstel, zolang niet vaststaat,
waar het nieuwe postkantoor komt.
Gaat met de geprojecteerde plaats
in geen geval accoord en wenst aan-
houding van het voorstel, het be-
ncemen van een nieuwe taxatie-
commissie en desnoods een ont-
eigeningsprocedure als P.T.T. zich
onwillig zou betonen.

Fr. SLAGVELD meent, dat de
koop moet doorgaan. Zandvoort
dient „tante Pos" te helpen en
schadeloos te stellen.

(Vervolg: pag. 2; ie fcolom)

Vaste helicoptère-dienst
op Zandvoort

Wij vernemen uit betrouwbare
bron, dat de Directie van de Sabena
te Brussel in de loop van vorige
week óók in Zandvoort besprekin-
gen heeft gevoerd over het tot
stand brengen van een vaste lijn-
verbinding van Brussel, via Rotter-
dam-Den Haag (daar in Noordwrjk
geen geschikt landingsterrein was
te verkrijgen) naar Zandvoort. Aan
deze besprekingen werd in Zand-
voort deelgenomen door burgemees-
ter Mr. H. M. van Fenema. de
directeur van stichting Touring
Zandvoort. de heer J. Th. Hugen-
holtz en de heer E. H. van Breemen
van het caravancamp ..Dennendal".
dat in dit voorjaar als landings-
terrein dienst deed. In de bloem-
Lcllentijd zou dan deze lijn worden
uitgebreid met ,,De Keukenhof' in
Lisse. In principe zou men in Zand-
voort reeds tot een accoord zijn ge-
komen, daar bij eventuele exploi-
talie van deze luchtverbinding het
bij het Caravancamp nog braak
liggend terrein zou worden geëgali-
seerd, daar de heer Van Breemen
bezwaren had, ook in het seizoen
het eigenlijke voor caravans be-
stemde terrein als landingsterrein te
bestemmen, hetgeen met het oog op
het groot aantal caravans, dat in de
seizoenmE'anden aanwezig is, ook
niet mogelijk zou zijn. Het caravan-
terrein zou dan met dit eraan gren-
zend terrein, dat uitsluitend als
landingsplaats zou worden gebruikt,
worden uitgebreid, terwijl als
boekingskantoor en restauratie-
gelegenheid, de accomodatie op het
caravan-terrein zou blijven dienst
doen. Het zou dan in de bedoeling
liggen, deze vaste lijndienst het ge-
hele jaar door te handhaven.

„Youih for Christ"
in Zandvoort

De grote evangelisatie-tent van
..Youth for Christ" welke ook in '52
een plaats heeft gehad in ons dorp,
zal ook nu weer hier worden opge-
steld en wel aan het boveneinde
van de Zeestraat.

De heer Leo Pasman, die vooral
onder jongeren, veel evangelisatie-
werk doet, hoopt hier in samen-
werking met een zangleider en enige
andere muzikale medewerkers,
avond aan avond het woord te voe-
ren gedurende negen dagen, aan-
vangend Zaterdagavond 24 dezer.

,.Youth for Christ" is van oor-
sprong een Amerikaanse beweging
die niets anders bedoelt dan jonge-
len en ouderen tot Jezus te leiden.
In Amerika bekleedde de bekende
evangelist Billy Graham er enige
jaren het waarnemend voorzitter-
schap van. Thans-werkt „Youth for
Christ" met vrucht in vele landen
over de gehele wereld. Christenen
van verschillende kerken en groepen
werken in deze beweging samen.

In de tent aan de Zeestraat wil
men 's avonds om 8 uur de ouderen
cntvangen en 's middags om 3 uur
de kinderen; ook staan nog strand-
samenkomsten op het programma.
..Youth for Christ" zal U en Uw
kinderen graag in de tent welkom
heten.

Vuurwerk en concert
Volgend op de training, die a.s.

Zateidagmiddag voor de sport-
wagen- en Junioren-race op Zon-
dag 25 Juli op het circuit wordt
gehouden, biedt stichting Touring
Zandvoort des avonds een concert
aan. dat gegeven wordt door de
Zandv. muziekkapel in de muziek-
tent op het Raadhuisplein o.l.v.
de heer J. J. Wildschut.

Precies om tien uur zal dan een
vuurwerk werden ontstaken op het
strand vóór de Rotonde, het eerste
in dit seizoen. Als het weer nu maar
wil medewerken, belooft het een
drukke en gezellige avond te
worden.

2de Zomerbndgedrive
De Zandvoortse Bridgeclub organi-
seert de tweede zomeravond bridge-
drive op Dinsdag 24 Augustus des
avonds om 8 uur in paviljoen Kiefer

VLIEGERS
v.a. 19 CENT per stuk m vele
variaties. - Vliegertouw en

Haspels.

Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2874

Concert
Tyroler kapel

Het leek erop, als-
of half Zandvoort
was uitgelopen, om
te genieten van het
concert, dat de Tyro-
ler kapel, — na de
pauze als boerenka-
pel — Donderdag-
avond op het Raad-
huisplein gaf.

Als Tyroler kapel
zorgde hel ensemble
ditmaal voor het
eerst voor een extra
attractie, door het
dragen van verlich-
te Edelweis. dat in
de donker gehouden
muzicktent 'n sprook
jesachlig effect ople-
vcrde en bijzonder
werd gewaardeerd.
Jong en oud hebben
opnieuw met dit cp-
treden van begin tot
einde meegeleefd en
stichting ..Touring
Xandvocrl". dat deze
zo gewilde zomcr-
avond openlucht-
conccrtcn organiseert
verdient do dank
van do zéér velen
voor het ini t iat ief ,
aan deze pooiüaii'c
kapel in 't program-
ma der concovtcn-
rceks een zo ruime
plaats te hebben
verleend.

EINDELIJK...

G '
'Ski

maakt verder zoeken naar
de volmaakte make-up overbodig

Een volledige make-up
in enkele socondeu

mcl een gewoon
lioc<lcr(ï<in>jc min-

pcbrachl....
CRÈME PÜFt

in luxe pocdenloos mot
spicRd en tïonsjc f6.93
in fleurig nicUilcii «loodje

(cvenccüs met don^} f 1.50

Verkrijgbaar bijt

FACTOR
Hoüywood

•fr CRÈME Plïl'T (liandcUmcrk)
Lclckcnt Max Fuclor lloll>wood
crcamy JION Je* nmkc-tip

Parfumerie Hiidering
Kerkslraat 23 Telefoon 21O7



FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19 Telefoon 2510

Wij leveren op gemakkelijke betalingsvoorwaarden alle bekende merken
Foto-, Film- en Vergrotingsapparaten, Kijkers en Tape-recorders.

DE NIEUWSTE CAMERA VANAF F 54,-
Kleurenfoto en Smalfilms. Levering door geheel Nederland.

DE RAAD BIJEEN
(Vervolg van pag. 1).

De VOORZITTER zet dan uiteen,
dat de zaak door elkaar wordt ge-
haatd. Hier is over dit probleem
reeds genoeg onderhandeld in Den
Haag en in Haarlem. De dreiging
was. dat de P.T.T. het bestaande
postkantoor wilde gaan verbouwen
en uitbreiden, waardoor het sane-
ringsplan niet zou kunnen worden
uitgevoerd, omdat dit de gemeen-
telijke plannen doorkruiste. Deze
verbouwing zou minstens voor een
kwart eeuw geldend zijn geweest.
Uitvoerig werd dit met de directeur-
generaal der posterijen, de heer
Neher. besproken. Er werd 7 of 8
maal over geconfereerd. De dienst
der domeinen en de P.T.T. schoten
bij hun afzonderlijke besprekingen
niets op, totdat men zich op sprekers
voorstel, bij een neutrale taxature
neerlegde, echter zonder verplich-
ting, zich aan de bedragen vast te
houden en zonder bijdrage in de
kosten daarvan. De laatste onder-
handelingen brachten daarop nog
ƒ2000.— voordeel voor de gemeente,
maar de thans genoemde bedragen
waren de uiterste, waartoe men
wenste te gaan. Er is een grens aan
discussies en die grens werd bereikt.
Een principebesluit betekent ..lange-
baan-werk" en dan doemt het ge-
vaar op. dat P.T.T. zijn verbou-
wingsplannen die gereed liggen, gaat
verwezenlijken, omdat dit oude,
miserabele postkantoor hoognodig
aan Zandvoorts groei dient te wor-
den aangepast. Waar het nieuwe
postkantoor komt te staan, raakt
het saneringsplan, vermoedelijk ten
Zuiden van het Zwarte veld. doch
er is nog plaats genoeg. Risico
wordt, bij de aanvaarding van dit
voorstel door de gemeente niet ge-
nomen, wél bij het nemen van een
principe-besluit.

Weth. v.d. WERFP merkt op, dat
de vrijgekomen grond, op basis van
40 jaar geleden reeds pl.m. ƒ40.000,-
waard is. ƒ55.000.— voor deze pan-
den is dus een zéér redelijk bedrag.

Hr. LINDEMAN ziet niet in, dat
een principe-besluit vertraging zou
opleveren. Gaat met de prijs accoord
en wil niet verder pingelen. Ook
Hr. TATES dringt nogmaals aan op
een principe-besluit, hetgeen Ir. v.
KUIJK een bewijs van wantrouwen
ten opzichte van de P.T.T. vindt.

Weth. v.d. WERFF zegt nog, dat
men véél sterker staat als men de
huizen in handen heeft, en dat
daarom een principebesluit valt af
te raden.

Nadat de VOORZITTER erop ge-
wezen heeft, dat een principe-
besluit waardeloos is en in wezen
niets meer dan een vriendelijke
mededeling aan de P.T.T., dat de
gemeente eigenaresse wordt van één
der belangrijkste punten in het
dorp en dat de waarde van de grond
alleen al deze aankoop ten volle
wettigt, wordt het voorstel door hem
in stemming gebracht en aange-
nomen met 8 tegen 7 stemmen.
(Tegen de H.H. Slegers, Lindeman,
Kol, Tates, Breure, Weber en Ko-
ning).

VERORDENING
PRECARIO-RECHTEN.

Ruim een uur, tot bij elven, bracht
de raad hierna zoek met de behan-
deling van de nieuwe verordening
op de heffing van precario-rechten,
welke op verzoek van Hr. Slegers
punt voor punt werd behandeld.

Hr. SLEGERS had op vele onder-
delen bezwaren of stelde wijzigingen
voor, die soms werden aangenomen,
soms verworpen, of aangevuld, na
een hardnekkige verdediging door
het college bij monde van weth.
Kerkman. Hoezeer de voorzitter
zich ook inspande, de verordening
erdoor te slepen, Hr. Slegers bleef
onvermurwbaar en handelde de
affaire punt voor punt af, zich in
oneindig lijkende details verliezende.
Op enkele punten vielen verschil-
ïende raadsleden hem bij of af,
waarna tenslotte de verordening in
op enkele onderdelen gewijzigde
vorm werd aanvaard.

HAMERPUNTEN.
De raad aanvaardde het voorstel

tot het verlenen van een crediet van
ƒ 9400,— voor het aanbrengen van
een nieuwe verwarmingsinstallatie
in het politiebureau, nadat Hr.
KONING had opgemerkt, dat het

Zondagsdienst doktoren
Gedurende de seizoenmaanden (Juni
Juli en Augustus) is de Zondags-
dienst voor de Zandvoortse doktoren
opgeheven. De vier plaatselijke art-
sen (Dr. B. Entzinger, Dr. H.K. van
Es, Dr. J. van der Meer en Dr.
C.F.M. Robbers) zijn dan voor spoed-
gevallen doorlopend te raadplegen.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, Telef. 2720.

tijd werd, dat de financiële debacle,
welke het verbouwde politiebureau
oplevert, nu eindelijk eens een einde
zou nemen.

De slotwijzigingen van de ge-
meentebegroting dienst 1952 werden
zonder discussie aanvaard; voor de
aanschaffing van leermiddelen en
schoolbehoeften voor de Karel Door-
manschool werd een bedrag van
y 3340,— goedgekeurd, terwijl de
raad haar instemming betuigde met
de door B. en W. voorgestelde
namen voor de openbare kleuter-
scholen, n.l. voor de school aan de
Herenstraat: ,.W.H.Suringcarschool"
en de binnenkort te openen nieuwe
openbare kleuterschool in plan
Noord: ..Josina v.d. Endenschool".

INTERPELLATIE HR.SLEGERS
Hr. Slegers had verzocht, te mogen
interpelleren over de plannen tot
aanleg van de Herman Heijermans-
weg. Hr. Slegers verkreeg toestem-
ming deze interpellatie toe te lich-
ten. Spr. betoogde, dat in de com-
missie van publieke werk men tot de
conclusie gekomen was, dat het on-
mogelijk zou zijn, deze weg aan te
leggen, omdat diverse instanties
daarover nog een stem in het kapit-
tel hebben. In de commissie van
financiën achtte men deze aanleg
ondanks de bezwaren, daartegen
ingebracht, wél doenlijk. Spr. vroeg
zich af, wie er nu gelijk heeft en
wat het college in deze meende te
moeten doen.

De . VOORZITTER antwoordde,
dat normaliter deze interpellatie
dus in de eerstvolgende raadsver-
gadering aan de orde kan worden
gesteld, opdat het college zich over
een en ander nader zou kunnen
beraden, waarmede de raad accoord
ging.

RONDVRAAG.
Mevr. MOL vroeg, hoe de positie

van het bejaardentehuis thans is.
Wanneer wordt er iets beslist over
de Zandvoortse bejaarden, die hier
mogelijk hun intrek willen nemen?
De voorzitter antwoordt, dat in de
eerstvolgende raadsvergadering hier-
over nadere mededelingen zullen
volgen. De bouw vordert goed.

Hr. KONING heeft geconstateerd,
dat de watertorenwand bij harde
wind en felle regen doorslaat als
een zeef, zó zelfs, dat de matjes
door de gangen drijven. Stelt vast.
dat de reservoirs niet deugen, maar
de toren m zijn geheel óók niet!
De voorzitter zegt toe, een onder-
zoek te zullen laten instellen.

Hr.- WEBER vraagt uiterste soe-
pelheid van B. en W. voor de strand-
exploitanten, nu door het slechte
weer de toestand op het strand
catastrofaal dreigt te worden. Voor-
citter antwoordt, dat deze zaak nu
nog niet urgent is, doch dat t.z.t. het
college in dit opzicht uiterst waak-
zaam zal zijn.

Ir. v. KUIJK vraagt aandacht
voor de trottoirs in Bentveld, die
losse puinwegen zijn. Weth. v.d.
Werff zegt, dat in de eerstvolgende
commissievergadering van publieke
werken een voorstel, om hiervoor
ƒ10.000,- beschikbaar te stellen,
aan de orde zal komen.

De VOORZITTER sluit hierna de
vergadering, waarvan het laatste
deel na de behandeling der precario-
verordening, in een record-tempo
werd afgewerkt, om ca. 11.15 uur,
nadat nog enkele minder belang-
rijke vragen uit de rondvraag door
hem waren afgedaan. K.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Lambertus Hendrikus,

zoon van H. Broekema en A. H.
Kwappenberg; Angelique Christine,
dochter van C. J. Auberlen en M.E.
Rosbak; Geertruida Johanna, doch-
ter van J. W. Luiten en M. H. van
Dam; Hubertus Jan, zoon van J.
Smit en A. J. Bisenberger; Josua
Christiaan, zoon van J. V. Pieters
en B. W. van Beekum.

Ondertrouwd: J. H. Kaars Srjpe-
steijn en R. M. van Ditrnar; T. van
de Koekelt en A. de Jong; D. Door-
nekamp en P. Terol; C. A. Kras en
T. M. van Staveren.

Gehuwd: H. C. Bakker en M. J.
van Dijk.

Overleden: N. van Ham, 83 jaar,
wed. van J. Timmers; J. van der
Spek, 83 jaar, echtg.e. van D. Hal-
derman; J. E. van der Horst, 78 jr.,
wed. van W. J. Hoogterp; P. Blom,
34 jaar, echtg. van J. de Muijnck.

16-22 Juli 1954.
Geboren: Petrus Johannes Cor-

nelis, z. van C. Kramer en J.M.T.
Kaandorp. Johannes Gerardus Theo-
dorus, z. van J.A. van Dam en D.M.
Houtman. Rita, d. van C. van Durjn
en N. Pieksma.

Ondertrouwd: C.E. Miserez en J.
Kerkman.

Getrouwd: .T.H. Kaars Sijpestein
en R.M. van Ditmar. F. Aagreen en
T. A. Zwolle. G. A. Vanbesien en
A.A. Webber.

Overleden: A. E. van der Laan,
oud 78 j. echtg. van W. J. Hertter.
J. Kerkman, oud 81 j. wedn. van
E. Zwemmer. R.H. Schirmer, oud
53 j. echtg. van D. M. Schlief.

Een fijne schoolreis
We moesten Maandag 5 Juli om

8.45 op school wezen. We gingen er
met particuliere auto's heen en
waren om 10.15 in De Bilt. De reis
was zeer mooi, onderweg kregen
we een donderbui. De eerste dag
gingen we kersen eten. We kregen
een kistje vol met kersen, daar
moesten we met z'n zessen van
eten. Er is ook een' foto van ons
genomen door Annemarie Menks.
Toen we kersen gegeten hadden,
gingen we een grote mooie wande-
ling maken tot Zeist. De tweede dag
gingen we met de bus naar Utrecht.
We bezochten Galeries Modernes.
We zijn ook op het dak geweest van
dit grote warenhuis. Dit was heel
hoog. Toen we Galeries Modernes
gezien hadden, gingen we een rond-
vaart maken. We moesten lang
wachten. Het was geen mooi weer.
het regende aldoor. We zijn onder
21 bruggen doorgevaren. Na de
rondvaart hebben we de Dom be-
klommen. We zijn 70 meter hoog
geweest. We gingen ook over de
klokkenzolder. Daar waren grote
klokken. We hebben ook de. Dom-
kerk bezichtigd. De derde dag gin-
gen we een wandeling maken onder
leiding van mijnheer Burghout. We
hebben ook de dikste boom van
Nederland gezien. Die lag op een
weiland. De wandeling was niet zo
leuk, want het regende telkens.
Teen we naar huis gingen, zagen
we een eekhoorntje in de boom
klimmen. We hebben ook een héle-
boel konijnen gezien, 's Middags
kregen wij vrij, omdat het te koud
was om te zwemmen. Toen ben ik
naar Galeries Modernes geweest.
Dat was een leuke middag. De
vierde dag gingen we naar Ouwe-
hands Dierenpark en naar de
Grebbeberg. Daar waren ± 700 ge-
sneuvelde militairen begraven. In
Ouwehands Dierenpark waren
leuke dieren. We kwamen het eerst
bij de papegaaien en toen bij een
olifant. De beren en de apen waren
nog het leukst. De vijfde dag heb-
ben we gezwommen in Branden-
burg. Het water was heel lekker,
's Middags kregen we een sport-
middag. De meisjes kregen kastiën,
de jongens gingen voetballen. We
moesten tegen de Tuinstraatschool
spelen. We hebben gewonnen met
39-17. De jongens hebben met ere
verloren met 2-1. Toen gingen we
naar huis. Het waren vijf dagen om
nooit te vergeten. Ria de Muinck.

(Moest overstaan.)

Langs de Vloedlijn

Of het geluk hem gunstig is,
wat helpt dat een stoffel?
Want regent het pap, dan
ontbreekt hem nog een lepel.

Goethe.

Badplaatstournooi
Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
De traditionele voetbalwedstrijden
om de zilveren watertoren, geor-
ganiseerd door Zandvoortmeeuwen,
vinden ook dit seizoen weer plaats.
Aan dit tournooi nemen de vol-
gende verenigingen deel: D.C.G.,
Bloemendaal, H.B.C., H. E. D. W.,
T.Y.B.B., EJÏ.S. Waterloo en Zand-
voortmeeuwen. De wedstrijden voor
de voorronden worden gespeeld op
door de weekse avonden, begin-
nende 10 Augustus met de ontmoe-
ting H.E.D.W.-Waterloo. Vervolgens
12 Aug.: T.Y.B.B.-E.H.S.; 17 Aug.
Zandvoortmeeuwen-Bloemendaal en
19 Aug. H.B.C.-D.C.G. De winnaars
van deze wedstrijden komen op
Zondagmorgen 22 Aug. in de halve
finale, waarna des middags de ver-
liezers- en winnaarsfinales zullen
volgen.

De Ideale Gèzinszalf

HOOGWATER
H.W. L..W. H.W. L.W. Strand

Juli berijdbaar
25 10.46 17.30 23.23 6.30 14.30-21.30
26 -. .- 12.13 19.— 3.30-10.—
27 -.51 8.- 13.31 20.— 5.00-11.30
28 1.55 9.- 14.30 21.30 6.00-12.30
29 2.49 10.— 15.21 22.30 7.00-13.30
30 3.36 10.30 16.05 23.- 7.30-14.30
31 4.17 11.30 16.46 24.- 8.30-15.30
Samengesteld, door P.v.d.Mije KCzn.

Geslaagde schoolreisjes
Op 9 Juli j.l. maakten de kinde-

ren van de hogere klassen der Dr.
Albert Plesmanschool hun school-
reisje. Ze bezochten de aloude Dom-
toren te Utrecht. Voorts brachten
zij een bezoek aan het unieke
automuseum te Zeist. Tenslotte ging
de tocht naar het prachtige natuur-
bad te Bilthoven.

De kinderen der eerste en tweede
klas maakten op 13 Juli 1.1. een
tochtje langs de tunnelbouw teVel-
sen, bezochten het fraai gelegen
dierenparkje te Alkmaar, terwijl
van Alkmaar uit de tocht ging naar
de tedriegertjes te Bergen N.H.

Beide reisjes stonden onder lei-
ding van de leerkrachten, geassis-
teerd door enige leden der ouder-
commissie.

Zönnebruin<<èrème en olie

Amateurkampioenschappen
wielrennen

Zij die dit jaarlijks weerkerend
evenement van de strijd om
het kampioenschap wielrennen voor
amateurs Zondag j.l. op het circuit
opnieuw hebben meegemaakt, zul-
len met ons van een kostelijk> spor-
tief gebeuren getuige zijn geweest,
dat boeide van begin tot einde en in
de vervaarlijke sprint van Wies van
Dongen uit Breda en Jaak Kersten
uit Siebengewald, na 4 uur en een
kwartier rijden, een waardige be-
kroning vond.

Welk een genot was het, deze
bont geverfde rijen van renners,
zowel bij de nieuwelingen als de
amateurs van start te zien gaan.
Die blikkerende, flitsende wielen,
waar het zonlicht vonken van goud
op toverde; dat fel gekleurde lint
als een kronkelende slang te zien
afdalen van de Hunzerug en zich te
nestelen rondom de Tarzanbocht,
het suizende wielgewentel in snelle
vaart op het rechte eind zich te
horen verliezen in de ruimte, het
was een fantastisch schouwspel van
een wondere bekoring.

We zullen U niet vermoeien met
een beschrijving van deze gigan-
tische strijd. 176 km., in hoofdzaak
tegen een vrij felle wind in. Tien-
tallen afvallers, die het tempo niet
konden bijhouden, dat enorm door
de kop werd opgevoerd. Ronde na
ronde kromp dit lint en dat was
geen wonder. 42 ronden is een
enorm eind!

We hebben met verbazing en. be-
wondering de kranige verrichtingen
van onze Zandvoortse renner K.
Koper gevolgd, die midden in de
ploeg van start ging en zich al
spoedig bij de kopgroep genesteld
had. Die kranig volhield, zonder
enige moeite, totdat hij, met het
einde van de wedstrijd in zicht in
de 30ste ronde in het zand werd
gewerkt — onopzettelijk — waarbij
hij met een pedaal in de electrische
draden naast de baan verward" ge-
raakte, hetgeen hem een dusdanig
oponthoud bezorgde, dat hij de kop-
groep niet meer bereiken kon, nog
7 ronden geheel alleen kranig vol-
hield. doch toen maar afstapte, om-
dat hij toch gelapt zou zijn, vóór het
einde van de wedstrijd kwam. Een
prestatie, die hem stempelde tot één
van de cracks onder de beste rijders.
Hij verdient het ten volle dat het
pechduiveltje nu eindelijk eens af-
scheid van hem neemt, want hij is
tot goede dingen in staat en zal stel-
lig nog véél van zich doen spreken.

Het werd een interessante strijd
zowel bij de nieuwelingen als de
amateurs, met vele uitlooppogingen
en vele inhalingen, waarvan ten-
slotte de uitslagen luidden:

Nieuwelingen. 14 ronden (59 km.):
1. B. Mulder, Amsterdam, in l uur
24 min. 12 sec. 2. A. v. Wetten,
Noordwijkerhout, op 2 lengten.

Amateurs. 42 ronden (176 km.):
1. Wies van Dongen, Breda, in 4 u.
17 min. 44 sec. 2. Jaak Kersten,
Siebengewald, op 2 lengten.

Zo werd na een. emotievolle rnid-
dag Wies van Dongen kampioen
van Nederland amateurs wielren-
nen, een middag die door pl.m.
12.000 personen werd meegemaakt,
hetgeen voor deze wedstrijden een
record betekent, evenals de tijd van
de kampioen, want een snellere tijd
werd nog nimmer op ons circuit
over deze afstand bereikt.

(Moest overstaan.)

voor FOTO- en
FILM CAMERA'S
Ontwikkelen, Afdruk-
ken. Vergroten
KLEUREN FILMS

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer H. Vis.

10.30 uur: Ds. R. H." Oldeman.
Onderwerp: „De geboeide vrije".
's Avonds geen dienst.
ledere Woensdagavond 8 uur (ge-

durende de maanden, Juli en Aug.):
Concert en Wijdingsdienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. vjn. 10.30 uur:

De heer J. Mazurel, van Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Tot Sept. geen bijeenkomst.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zondagen 6.30, 7.30 en 9.30 uur

Hoogmis. 8.30 en 11 uur H. Mis voor
badgasten met vrije plaatsen. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 en 7.45 uur.

*
Tent „Youth for Chrisf", Zeestraat.
Vanaf Zaterdag 24 Juli dagelijks:
Rally om 8 uur 's avonds. Kinder-
rally om 3 uur 's middags.

KERKDIENST
Ned. Hervormde Kerk

ZONDAG 25 JULI, 10.30 uur
Spr.: Ds R. H. Oldeman
Onderwerp:
„DE GEBOEIDEVRIJE"

Hiermede vervullen wij de
droeve plicht, U kennis te
geven van het overlijden van
onze innig geliefde Man, Va-
der, Zoon, Zwager en Oom
jan Willem v. Spïngelen
in de leeftijd van 34 jaar.

E. v. Spingelen-Kluit.
Haarlem, Maarten van
Heemskerkstraat 47.
Zandvoort:
J. v. Spingelen Sr.
J.J. v. Spingelen-v. Luik.

Blinden-coliecte
Voor de stichting „Christelijke

blindenhulp" zal, — met welwil-
lende medewerking van het ge-
meentebestuur — op Zondag 31 Juli
een collecte worden gehouden. Er is
nog véél behoefte aan collectanten.
Men kan zich hiervoor melden bij
de heer P. Keur, da Costastraat 10.

OP REIS 'n flacon C A R B O V I T
(Mijnhardt) tegen spijsvertering*-
stoornissen. Prijs per llacon ( 1.05

Schoof-elftal ontvangt
complete voetbaluitrusting
De directeur van hotel „De Sonne-
hoeck" aan de Dr. Smitstraat, Dr.W.
Driessen, heeft het eerste elftal van'
de Karel Doormanschool, dat dit
jaar in Zandvoort het schoolvoetbal-
tournooi won, een complete voetbal-
uitrusting geschonken^ bestaande
uit een oranje shirt, een zwart
broekje en sokken. Tevens schock
Dr. Driessen dit elftal een nieuwe
bal. Bovendien werd door hem aan
het hoofd van de school een. fraaie
wisselbeker aangeboden onder con-
ditie, dat in elk geval nog dit sei-
zoen hierom een wedstrijd zou ge-
speeld worden, waarna het volgend
jaar om deze wisselbeker een tour-
nooi zal moeten worden georgani-
seerd, waarvoor de tijd van voor-
bereiding thans te kort was.

Het behoeft zeker geen nader be-
toog, dat dit bijzonder gul gebaar
van Dr. W. Driessen, bij leerlingen,
onderwijzend personeel en ouder-
commissie van de Karel Doorman-
school grote verrassing wekte en op
bijzonder hoge prijs wordt gesteld.

(Moest overstaan.)

Een topdag op het circuit
De sportwagen- en motorraces, die
a.s. Zondag op ons circuit worden
gehouden, beloven één der topdagen
te worden op onze racebaan van
dit jaar. De onvergetelijk spannende
races, op 2de Pinksterdag gehouden,
zullen thans in groter en grootser
vorm worden herhaald en aange-
yuld met motorraces voor Junioren
in alle klassen, die — zoals de prak-
tijk tot nu toe leerde — altijd een
uitermate boeiend verloop hebben,
omdat deze renners alles op alles
zetten, zodat een felle strijd kan
worden verwacht.

K.N.A.C. en K.N.M.V. bieden a.s.
Zondag met dit unieke programma
wel een zéér bijzonder motorsport-
evenement, dat wij een ieder kun-
nen aanraden, te gaan medemaken.

Het zal aan spanning, sensatie en
gedurfde rij techniek, stellig niet
ontbreken.

Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9

TELEFOON 2150



ZATERDAG 24 JULI 10 UUR PRECIES

GRATIS VUURWERK op het strand!

ZANDVOORT

ANNEX CABARET „EXTASE"

Bagelijks
ZWITSERS ENSEMBLE

In ons internationaal cabaret-programma:

PEPITA KAMIREZ
Dansen uit Spanje, India en Mexico.

*FAMA ET CIS
Miniatuur Menagerie.

*
THE HAIUDAYS
Dances Mondaines.

*
SRIC SKENN

Topklasse der jongleerkunst.

*
VAN VRIJDAG 30 JULI AF:'

ORKEST NICO DS VRIES
en zijn solisten.

*
Zondagmiddag thé Dansant.

Voor
centrale verwarming
en autorn. oliestook-

inrichtingen:

N.V. My. HOLSTER
OVERVEEN

Telef. K 2500, 15597 en 19057
Voor alle inlichtingen:

Fa. J. K. Feenstra
HALTESTR. 57 - TEL. 2065

ZANDVOORT
PRIJSOPGAVE KOSTELOOS

Administr-kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dincen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19
Wij geven Hoboca-km.bonnen

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappalhandel

Prinsessaweg 15
Telef. 2066

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomerlusf*5

Kosterstraat 5

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Tevens het adres voor
al Uw
bloemen en planten.
Elke dag
verse bloemen!

Elke avond 8 uur:
AAN VLEUGEL EN CLAVIOLINE

de internationale pianist fe met nationale
en internationale chansons.

Slager GA U S
KERKSTRAAT 14 - TELEFOON 2102
Het enige adres in Zandvoort waar de ge-
kookte gelardeerde lever iets duurder is!
Overtuigt U zelf: dit E I G E N PRODUCT is
door geen slager nog verbeterd!
WEEKEND-RECLAME :
100 gr. Pekelvlees en /
100 gr. echte Gelderse gek. Worst

~I C
* v*

BIEFSTUK TARTABE, per stuk . .«. ƒ0.40
BLINDE VINKEN, per stuk ƒ0.45
GEHAKT h.o.h ƒ1,60 500 gr.
HAMGEHAKT ƒ1,90 500 gr.
RUNDVLEES v.a ƒ1,70 500 gr.

Probeert V eens onze Saucijzen.
Een ongekende sortering FIJNE VLEESWAREN!

God heeft
grote plannen
met Uw leven!
Kom luisteren in de tent van „YOUTH
FOR CHRIST" aan de ZEESTRAAT.

Samenkomsten vanaf Zaterdag 24-7 elke avond
8 uur. Kindersamenkomsten elke middag 3 uur.

Rijwiel-, Motor- en Bromfietshandel

Jac. Versteege
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

H.M.W. - UNION
met J.L.O. motor

Agent UNION en.RALLEIGH RIJWIELEN.
Reparaties auto's en motoren.

Stalling voor auto's enz. Ziet onze etalages.

SLIJTERIJ „BROKMEIER"
binnen- en buitenlandse dranken!

HALTESTRAAT 5O - TELEFOON 2OO2

TEL. 2391 ZANDVOORT
•pARfltEtWEfi 32-31

MODERN "DO DRSMEER STATION
luxe V0rhuiJr.zjCnauireur̂ Binnen.fnBürteiilQnd.i

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ook uw publiciteitsorgaan!

Geslaagd
Aan de 5de Technische school (afd.
koks en kellners) slaagden onze
plaatsgenoten B. Keur en J. Koper.
J. Koper ontving de Ir. Maas-Gees-
teranus prijs, de hoogste onder-
scheiding aan deze school verbonden.
Onze gelukwensen.

Bij het baden verdronken

Dinsdagmiddag omstreeks half
twaalf is de 53-jarige Duitser S.,
afkomstig uit Wupperthal, en loge-
rende in het Carltonhotel alhier, bij
het zwemmen in zee, even ten
Noorden van de Rotonde, verdron-
ken. Het stoffelijk overschot spoel-
de om half één op nagenoeg
dezelfde plaats aan. Vermoedelijk
is het slachtoffer in zee onwel ge-
worden.

Opbrengst collecte
De collecte voor het Koningin

"Wilhelminafonds ter bestrijding van
de kanker, in onze gemeente op Za-
terdag 17 Juli gehouden, heeft —
ondanks het slechte weer — een
bedrag opgeleverd van. ƒ713.53.

Het bestuur van de afdeling
Zandvoort van bovengenoemd
fonds brengt hartelijke dank aan
gevers.(sters), maar ook en vooral
aan de collectanten, die ondanks de
stromende regen, in hoge mate bij-
droegen tot dit resultaat.

Postdulvensport
De postduivenvereniging „Pleines"
hield op Zondag 18 Juli een wed-
vlucht met jonge duiven van Roo-
sendaal af, over een afstand van
93 km. De eerste vogel werd getoond
om 13 uur 12 minuten. De prijzen
werden als volgt gewonnen: Th. H.
v.d. Meulen l 2 12 16; J. Koning 3;
H. Gaus 4 35 47; H. Vleeshouwers 5;
H. Bartens 6 49 56; C. Visser 7 39;
H. Lansdorp 8 21 22 24 25; J.Schran-
der 9 23 33 54 55 58; G. Driehuizen
10 43 46; C. Koper 11 18; A. Dors-
man 13 25 27 30 34 60; B. Lukkassen
14; K. Driehuizen 15 19 20 28 38 53;
A. Paap 17 31 37 44 63; K. Kramer
26; P. Koper 29; M. Buis 32;
C. Allebes 36; C. K. Draijer 40 42 61;
A. Molenaar 41 62; P. Peters 50 51;
V.C. de Muinck 52 59; IJ. van 't
Hert 57.

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

DEVELOPPING
PRINTING

- Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer (*AL
rUwCb FOTO <<UON» ^/»
V^A * HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL. 2778

2 min. van het station l 2 min. de la Gare
2 min. from the station | 2 min. vom Bahnhof

DEVELOPPEMENT
*f/Vk TIRAGE
'ER A '

O S ENTWICKLEN
KOPIEREN

Standwerlcersconcours werd
dupe van slecht weer

De vraag, of het standwerkers-
concours, dat j.l. Vrijdagavond op
het De Favaugeplein werd gehou-
den, als experiment geslaagd kan
worden genoemd, kan o.i. slechts op
één wijze worden beantwoord en dat
antwoord luidt: volkomen! Dat het
slechte weer. met name de koude
gure wind, de standwerkers even-
eens parten speelde, zoals dat met
anderen deze zomer in ons dorp al
zoveel malen het geval is geweest,
doet niets af aan het in principe
slagen van dit experiment, dat on-
getwijfeld ten volle bewezen heeft,
voor herhaling vatbaar te zijn.

De heer J. A. B. van Pagée, voor-
zitter der Oranjevereniging, zegde
deze herhaling, onder grote instem-
ming van de standwerkers toe in
Aug. ,a.s., zonder nieuwe kosten
voor de medewerkenden.

Het plein leent zich voor dit soort
evenementen bijzonder goed, doch
men moet -wel héél fraai weer
hebben, om een algeheel welslagen
te verzekeren. Het plein, is - door
de touw — reeds tochtig en de
minste wind is hier al héél gauw
funest. Hiermede in verband vragen
wij ons af, of het stille, windvnje
Gasthuisplein, niet meer aanbeve-
ling zou verdienen.

Dit alles neemt niet weg, dat de
Cranjevereniging de zaak keurig
had opgezet. De vlaggemasten, met
daartussen de lichtguirlandes, vol-
deden uitstekend, doch men zal —
met ons — tot de ervaring gekomen
zijn, dat het geen nut heeft, reeds
des middags aan te vangen-" Dan
krijgt men de mensen niet en even-
min in de vroege avonduren. Van.
half negen tot elf uur lijkt ons een
volgend maal gewenster als van
zeven tot tien uur.

Wat hebben we allen genoten van
de kostelijke humor van de bloem
van deze Nederlandse standwerkers.
Het werd een wedstrijd in welspre-
kendheid, originaliteit, beschaafd-
heid en verkoopkracht, die de
stoutste verwachtingen overtrof en
waarmee oud en jong zich kostelijk
heeft geamuseerd.

De heer P. Waterdrinker, die de
grote motor was bij de organisatie
van deze feestmarkt, — die in we-
zen dit standwerkersconcours was -
maakte zich bovendien deze avond
nog zéér verdienstelijk aan het rad
van avontuur, waarvan de baten ten
goede kwamen aan de Oranjever-
eniging, daarin dapper bijgestaan
door twee van zijn zoons en de
secretaris der Oranjevereniging, de
heer A. Slegers. Het bedrag, dat zij
bijeen avontuurden, zal zeker niet
onbelangrijk zijn geweest al was
het, door de schallende luidsprekers-
voor de standwerkers af en toe wel
eens hinderlijk.

Zo kwam om tien uur het einde
van het optreden van zwemmers,
hoogstandwerkers en demonstra-
teurs en dat speet de zéér velen, die
nog aanwezig waren, wel héél erg.

De prijswinnaars? Hier zijn ze:
Zwemmers en hoogstandiverkers:

1ste prijs: J. Rabbie, Amsterdam,
medaille op voet plus gevulde sier-
kruik; 2de prijs: KI. de Voogd,
Zandvoort, medaille; 3de prijs: C.
van Berkel, Amsterdam, medaille.

Demonstrateurs (zelfde prijzen):
1ste prijs: B. Polak, Amsterdam;
2e prijs: Dames H. M. van Bers,
Amsterdam en Redeker-van Dijk,
Arnhem; 3de prijs: Hr. Jongkind,
Den Haag.
En nu is het wachten op een mooie
Augustus-avond, voor een herhaling
van dit leuke evenement, dat een
mooie propaganda voor de badplaats
betekent en waarvan gebleken is,
dat onze winkelstand hiervan,
generlei concurrentie ondervindt!

f TAXI?
26OO
BELLEN!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50
Trouwen, lange afstanden,

billijke prijzen.

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Voor de
moderne
huisvrouw

is het 'n lust te winkelen in
een ruim gesorteerde zaak.

KOPER's
COMESTIBLES- en
DELICATESSEN

TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.



Drink nu Franse Landwijn met pleizier
(f 1.50 per fles, rood en wit)

09 een goed glas HEBNEKEN's BIER!

van

HAMERS
Kostverlorenstr. 34 -Tel. 8856

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bü contract belangr. kort.

Jong MEISJE GEVRAAGD
als hulp in de huishouding
bij badgast, ged. de maand
Aug. Br.: - Mevr. Buhre,
Overtoom 170'', A'dam.

Dame alleen V R A A G T
KAMER m. stookgel. voor
perm. tegen l Augustus.
Veel afwezig. Br. letter G.
Boekhandel v. Herwijnen.

Haltestraat 12.

Augustus, vrij gem. HUIS
TE HUUR of een gedeelte.
Wegens omstandigheden.
Grote Krocht 30a.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERO0ESTEAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr.A Mo!-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Adverteert
in

Zandvoorts
Nieuwsblad

„Als tk vroeger thee
nodig had. nam ik een
willekeurig merk, met
de gedachte „wat komt
hetereigenlijlc op aan".
Sinds <k echter - tct mijn
grote tevredenheid -
al mijn boodschappen
haat bij A! b e r t Heijn
weet ik wel beter
Ik hoef mijn gezin tegen-
woord ig heus geen an-
dere thee meer voor te
zetten . ze proeven het
verschil dadelijk. Kom
maar eens een kopje
thee bij me drinken -
dan ben ik zeker dat ook
jouw „thee-probleem"
is opgelost"

ALBERT HEIJN's THEE
Geelmerk 100 gram 70
Roodmerk 100 gram 74
Groenmerk 100 gram 84
Blauwmerk 100 gram 88
Zïlvermerk 100 gram 92
Goudmerk. 100 gram 96

Boerenmetworst . . . 100 gram 41
Appelstroop Per beker 42
AflcIDSS stukjes en schijven . . . . per bliic OÖ

Hippodrome Biscuits 250 gram 39
Grote Spritsen Per bus 55
Vruchtenkoekjes.... 100 gram 25
Zomerdrups . . . . «nat 200 gram 29
Limonadesiroop P «es 125-98-69

Een an de goede dingen
in het leien

Secretaresse
Lood scgt:

Als de baas van
een reis terug--
komt. is het al-
tijd razend druk
Minstens een
week lang is tiet jachten
en overwerken Een ge-
not Is bet dan 's avonds

•- rustig zo'a heerlrjk kopje
koffie te drinken Maar..
dan moet bet Boffie-koffie
zuil Daar knap je van op.

BOFFIE: het woord voor
de lekkerst* KOFFIE

Natuurlijk naar A U T O R I J S C H O O L

/ R. C O K A R T Jr.
Zuidlaan 26 - Aerdenhout - Tel. K 2500-27491

VERMIST:
grote zwarte poedei

Tegen hoge beloning terug te bezorgen.
Mevr. Holtrust, Brederodestr. 160. Telef. 2500.

Voor direct gevraagd
FL5§^K£ WERKSTER

voor diverse schoonmaakwerkzaamheden.
Aanmelden dagelijks bij Ca£é-Restaurant
De Rotonde, De Favaugeplein 21, Zandvoort

Slagerij LA ViANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

De beste en de goedkoopste
slager van Zandvoort!

Weef U dat?
GEHAKT h.o.h ƒ 1.60 500 gr.
GSSELAPPEN v.a. .. /1,85 500 gr.
MAGERE LAPPEN .. /'2,io 500 gr.
RIBLAPPEN /'2,10 500 gr.
ROSBIEF ƒ2,30 500 gr.
LENDE /2,355ÜOgr.
BIEFSTUK /3,-500 gr.
OSSEHAAS ./3,20 500 gr.

Kalf s- en Varkensvlees
tegen scherp concurrerende prijzen!

Winkeliers herkenbaar aan raambiljetten!

Drommel's klanten zijn tevreden mensen
Want hij voldoet steeds aller wensen,
Hetzij in -ijn winkel in de Haltestraat,
of op elk. gewenst uur met de automaat.

Sigarenmagazijn DROM M EL
HALTESTRAAT 9 - TEI.EF. 2151.

Theater „Monopoie9*
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 23 t.m. Maandag 26 Juli
7 en 9.15 uur

De grootste en interessantste film van het
jaar. Een vrouw kiest tussen roem en
liefde. MARIA SCHELL - O.W. FISCHER
HARDY KRÜGER en BRIGITTE HOR-
TJEY in

Zo lang jij bij me bent
(Solange Du da bist). Toegang 14 jaar.

Vanaf Dinsdag 27 t.m. Donderdag 29 Juli
7 en 9.15 uur

ROBERT TAYLOR - VIVIEN LEIGH en
LUCILLE WATSON in

Waterloo Bridge
Het beroemde filmpaar weer tesamen in
een uitzonderlijke film. Toegang 18 jaar.

Vanaf Vrijdag 23 t.m. Donderdag 29 Juli 2.30 uur
SPECIALE MATlNEE's. Alleen bij slecht
weer. Uitgezonderd Dinsdagmiddag 27 Juli

Lassie's grote avonturen
Opgenomen in de majestueuze pracht der
Noord-Ameiikaanse wildernis.

Toegang alle leeltijden.

Dinsdagmiddag 27 Juli 2.30 uur
het wondermooie toneel-sprookje

Roodkapje en de wol!
gebracht door CHRIS HOFLAND en zijn
medewerkenden.

Plaatsbespreken dagelijks van 11.30-12.30 uur.
Telefonisch onder no. 2550.

is goedkoper dan TJ denkt!

Bel
2560

of

2314 -̂
P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIÈNBOSCH"
staan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEFI
Hogeweg 29 - Telaf. 2464

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.
TeSef. K 25O7-2O33

Groot en klein vinden

VANDERWERFFs
brood FIJN!

JANSEN EN PIETERSE

P. Ha, die Jansen! Zeg, het bier
is weer best, vindt je, niet?

J. Hoe kom je daar zo ineens bij
Pieterse?

P. Ik liep in de Haltestraat en
opeens zegt Pietje: „Wacht even
pappie!" Hij holde naar de reclame-
etalage van de firma Hamers uit de
Kostverlorenstraat no. 34, drukte
op een knopje en daar begonnen
bruintje beer z'n ogen te gloeien
voor Heinekens oud Bruin en één
oog van die zware, dikke man voor
Heinekens Stout! Hij drukte opeen
ander knopje, waarop een licht-
bakje begon te branden:

Twee glazen uit één pul....
Wat smaakt dat fijne spul!

J. Ja, je leest tegenwoordig véél
in de dagbladen: moderne mensen
drinken bier. Maar laat ik je zeg-
gen, en dat heeft Hamers mij ver-
teld, dat in de goede oude tijd óók
bier werd gedronken door mensen
met baarden en snorren — niet
van die kleine snorretjes zoals in
Alkmaar, maar met werkelijke ro-
buste snorren. Dat was n.l. in 1904,
toen tapte Hamers Heinekens bier
af in flesjes: 25 voor één. gulden!
Óók dat was best bier, in de oorlog
werd het wat slechter, maar nu is
het weer net zo best als 50 jaar ge-
leden.

P. O, vandaar dat men zegt: „Het
bier is weer best!" Ik zou eraan
willen toevoegen:

Mij dcet men het grootste pleizier
Met dat edele Heinekens bier!
J. Ik ben het volkomen met je

eens Pieterse, maar vergeet óók de
LANDWIJN niet, die Ham,ers thans
zo voordelig aanbiedt. Regelrecht
uit Frankrijk, rood en wit voor ƒ1,50
per fles, het is ongelofelijk!
Ik zou iedereen, die het nog niet
weet, willen aanraden: Ga toch
eens kijken bij HAMERS in de
Kostverlorenstraat no. 34. En wan-
neer U 2856 belt, wordt het nog
thuisbezorgd óók! (Adv.)

SANTPOORT, tegenover de Ruïne van Brederode

24 Juli ca. 1O uur

Groter en grootser
dan ooit tevoren!

Ten bate van de bond van Nederlandse
militaire OORLOGSSLACHTOFFERS

Entree volwassenen 60 cent. Kinderen 30 cent:

Bij SLAGER BURGER
Goed vlees en niet duur!

b.v.:
Osselappen v.a. . .ƒ1,68 500 gr.
Kalfslappen ---- ƒ1,98 500 gr.
Varkenscarb. v.a. ƒ1,98 500 gr.
Magere Varkenslappen

ƒ2,35 500 gr.
Dcorr. Varkenslappen

ƒ1,48 500 gr.

GEHAKT h.o. .. ƒ 1,50500 gr.
ROLLADE h.o. . .ƒ1,68 500 gr.

Rosbief
Lende
Staartstuk i
Entre Côte l
Bielstuk ........ 60 et. 100 gr.
Lamscarbonade .. ƒ1,38 500 gr.
Lamslappen . . . . ./ 1,48 500 gr.

•WEEKENDHECLAME:
100 gr. Pekclvlees / C Q *N*
100 gr.gebr.GehaktS V/ g V» l

l f* a f
' 2.45

Ook zoutloze vleeswaren l

VOOR DE BOTERHAM:
RECLAME:

100 gr. Gelard. LEVER 48 et.

VOOR FIJNPROEVERS;
Salami 89 et. 100 gr.
Beenham 89 et. 100 gr.
Gek. Cass. Rib .. 89 et. 100 gr.
Lach Schinken .. 90 et. 100 gr.
Paté in terrine ƒ1,35 per stuk
Gekookte Tong 89 et. 100 gr.
Hausmacher .... 58 et. 100 gr.
Rauwe Ham 85 et. 100 gr.

enz. enz.
Ruim GO verschillende soorten

FIJNE VLEESWAREN!
Speciale aanbiedingen:
150 gr. Kinnebakham .. 45 et.
200 gr. Saks 59 et.
200 gr. Bolerhamworst 59 et.
200 gr. Gebr. Gehakt .. 59 cl.
200 gr. Gek. Worst 59 et.
150 gr. Ontbijtspek . . . . 57 et.

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Hogeweg 72, Telef. 2068
v.h. v.Baerlestr., A'dam

PERMANENT
INDIVIDUELLEMENT

met en zonder machine
en zonder electra, kleur-
spoolingen in de nicuw-
sto modetinteA, ook zeer
geschikt voor wit en

grijs haar.
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Protesten tegen
opheffing tram-concessie

Zandvoorts georganiseerde midden-
stand, teleurgesteld over het feit,
dat het door de voorzitter der
Zandvoortse Handelsvereniging, de
heer M. Weber, gezonden telegram
naar de gemeenteraad te Amster-
dam, waarin werd aangedrongen om
de concessie aan de N.Z.H.V.M. niet
op te heffen, zolang geen tunnel of
viaduct bij de spoorwegovergang te
Heemstede-Aerdenhout aanwezig
zou zijn, bij de over dit punt ge-
voerde discussies in het geheel niet
ter sprake werd gebracht, heeft
thans verder stappen ondernomen
om te trachten, hogere instanties te
bewegen, het besluit van de Am-
serdamse gemeenteraad alsnog on-
gedaan te maken.

Het overkoepelingsbestuur van de
vijf Zandvoortse middenstandsver-
enigingen, t.w. de Zandvoorts Han-
delsvereniging; de R.K. Midden-
standsvereniging „De Hanze"; de
plaatselijke bond van hotel-, café-
restaurant- en koffiehuisexploitan-
ten „Ons Belang"; de Zandvoortse
Strandpachtersvereniging en de
kamerverhuurdersver. „Peruka",
afd. Zandvoort, heeft na een ge-
houden gecombineerde vergadering
aan de Minister van Verkeer en
Waterstaat een schrijven doen toe-
komen, waarin zij o.m. naar voren
brengen, dat het gehele zakenleven
in Zandvoort zich tot Zijne Excel-
lentie richt met het dringend ver-
zoek, het daarheen te willen leiden,
dat de tramdienst „Amsterdam-
Zandvoort", (waarvan de concessie
per l Maart '56 'afloopt) niet eerder
wordt opgeheven dan wanneer de
tunnel of het viaduct bij de spoor-
baan halte Aerdenhout-Heemstede
gereed zal zijn. Men wijst erop, dat
de overweg hier per uur 8 x 3 min.
is gesloten, doch dat dit in de prak-
lijk zelfs méér dan een half uur per
uur bedraagt. Een 4-minutendienst
„Amsterdam-Zandvoort" zal der-
halve, naar het oordeel van de
schrijvers, op dit punt een dusdanige
opstopping van het verkeer geven,
dat grote vertragingen zullen ont-
staan, met als gevolg, dat het Am-
sterdamse publiek weinig gebruik
zal maken van dit vervoermiddel.
De gevolgen zullen voor het Zand-
voortse zakenleven en het bedrijfs-
leven funest worden. Aangewezen
op het zomerseizoen en afhankelijk
van mooi weer, zullen zij door de
opheffing van de tramdienst dus-
danig gedupeerd worden, dat van
een catastrophe gesproken mag
worden. Tenslotte attendeert men
er de Minister op, dat Zandvoort in
de volksmond wordt genoemd „De
longen van Amsterdam" en dat de
grote massa, die mooie dagen aan
zee en strand wil doorbrengen, van
dit genot verstoken, zal blijven,
wanneer de tram verdwijnt, voordat
genoemde tunnel gereed js, waarna
men de Minister beleefd doch drin-
gend verzoekt, invloed te willen
uitoefenen om de concessie in stand
te houden, totdat een betere ver-
keersweg is gereed gekomen.

Een schrijven van ongeveer ge-
lijke inhoud, zond men tevens naar
Gedeputeerde Staten van Noord-
holland, met beleefd doch dringend
verzoek de betrokken Minister in
de geest van dit schrijven te willen
adviseren, waarbij men er tenslotte
nog op wijst, dat hier niet uitsluitend
zakelijke belangen in het geding
komen, maar tevens een groot

„WURF-PRAET"

WULLUM V. d. WURFF;

Ik heb me jassie maer weer
an'etrokke!

sociaal belang, n.l. dat de massa
moet kunnen blijven genieten van
zee en strand. Men vertrouwt erop,
dat G.S. in deze de juiste oplossing
zal weten te vinden, door een voor
Zandvoort en Amsterdam gunstige
beslissing te nemen.

Afschriften van beide brieven
werden Maandagavond toegezonden
aan de Kamer van Koophandel Ie
Haarlem, met verzoek, om behan-
delins daarvan in de eerstvolgende
vergadering van de kamer van koop-
handel en het zo mogelijk zenden
van een adhaesiebetuiging van ge-
noemde kamer aan de aangeschre-
ven instanties.

Ook het raadslid de heer S. Slag-
veld verzekerde ons, alles in het
werk te zullen stellen, om de op-
heffing van de concessie uit te
stellen, hetgeen door hem via de
kamer van koophandel in Haarlem
zal worden getracht, waarvan de
heer Slagveld deel uitmaakt van
het bestuur. K.

Die goeje ouwe tijd
Uit de raadsvergadering van
Zaterdag S Augustus 1891,
des avonds 7 ure.
De voorzitter, burgemeester
Engelberts brengt ter tafel
een brief van Mevr. Schröder,
tijdelijk alhier woonachtig,
waarin gevraagd wordt, de
dienstboden tegen verminderd
tarief baden te doen nemen.
Na enige bespreking wordt op
voorstel van de heer Groen
besloten, dat twee dienstboden,
bij dezelfde familie dienende,
waarvan een bewijs moet
worden overgelegd, tri ééne
koets op één kaartje een bad
mogen nemen, mits die fami-
lie óók van de zeebaden ge-
bruik maakt.

Kellnerswedloop uitgesteld
In verband met de slechte weers-

gesteldheid is de kellnerswedloop,
die op Donderdag 28 Juli was vast-
gesleld om 11 uur op hel Stations-
plein, uitgesteld tot Vrijdag G Aug.
op dezelfde plaats en, op dezelfde tijd.

Rumoer om een dorpsstation
Het is algemeen bekend, — wij

schreven daarover reeds eerder, dat
de Haltestraat haar ontstaan dankt
aan de bouw van het zgn. station
„Zandvoort dorp", dat gelegen was
ongeveer ter hoogte van de huidige
spoorwegovergang van de Verlengde
Haltestraat.

De vestiging van dit station ging
ook toen niet over rozen. Wanneer
we daarover de oude notulenboeken
van de raadsvergaderingen naslaan,
dan lezen we over deze aangelegen-
heid o.m. het volgende in de raads-
vergadering van Dinsdag 17 Dec.
1889, die des avonds om 7 uur ge-
houden werd:

„De voorzitter, burgemeester Mr.
P.N. Engelberts, deelde mede, dat

•hij vernomen heeft, dat door de
Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaat-
schappij bij de halte „Dorp Zand-
voort" geen station of gebouw met
wachtkamer, maar slechts een abri
zal worden gebouwd. Daardoor doet
deze maatschappij alles, om deze
halte te maken tot een onding, door
o.a. óók te bepalen, dat reizigers
slechts plaatskaarten kunnen nemen
tot Haarlem, dat de vishandelaars
met hunne manden met vis niet bij
de halte mogen instappen enz. Ook
acht spreker het zeer, gewenst, van
deze halte door het dorp een tram-
omnibus te laten rijden, aangezien
de vroeger bestaande tram niet
meer geëxploiteerd zal worden.
De voorzitter stelt daarom voor, van
gemeentewege een gebouw, voor-
zien van wachtkamers, nabij de
halte te doen bouwen en dat gebouw
tevens in te richten voor omnibus-
station, waarvoor een crediet van
./ 9000,— nodig is.

De heren Kaufmann, van der Mije
en Tcekman wisselen hierover met
de voorzitter van gedachten, waarbij
tenslotte dit voorstel -met algemene
stemmen wordt aangenomen, omdat
de gemeente thans zal moeten tonen,
geld over te hebben voor enei zaak,
waarmede de welvaart van het dorp
staat of valt.

De spoorwegen lieten het er echter
niet bij zitten en hebben waar-
schijnlijk hun invloed aangewend,
om bij het college van Gedeputeerde
Staten te trachten, dit besluit onge-
daan te maken. Want in de raads-
vergadering van 3 Februari 1890
deelt de voorzitter mede, dat G.S.
bezwaar heeft gemaakt legen deze
ƒ 9000,—. De heren Kaufmann en
Driehuizen maken zich dan lot tolk
der aanwezigen, door te verklaren,
dat men desondanks dit besluit wil
handhaven omdat de halte „dorp
Zandvoort" onder welke voorwaar-
den dan ook, een vereiste is voor de
bloei dezer gemeente.

Dit had tot gevolg, dat na een
beroep op de Kroon de gemeente
de vergunning tot de bouw ver-
kreeg, maar dat bleek niet naar de
zin van de Spoorwegmaatschappij.
Weer wendde deze maatschappij
haar invlucd aan en. wist te bevver-
ken, dat G.S. een vergunning tot de
verkoop van sterke drank in hel
klein in dit gebouw weigerde. Dat
werd de vroede vaderen te bar.

In de raadsvergadering van Zater-
dag 23 Augustus 1890 besloot men
— na opgewonden debatten — een
verzoekschrift aan Z.M. de Koning
te zenden, waarin men Zijne Ma-
jesteit vroeg, het college -ian B. en
W. Ie Zandvoort los te maken van
ene voogdij, welke G.S., volgens
oordeel van de raad, hoogst onbillijk
uitoefent. Alle vergunningen werden
tot nu toe vlot verleend, doch nu
het dit station betreft, weigert men.
De raad was van oordeel, dat weder-
om de Hollandsche Ijzeren Spoor-
wegmaalschappij hier roet in hel
eten probeerde te werpen, want het
was deze maatschappij steeds een
doorn in het oog, dat aan haar van
Regeringswege deze halte werd op-
gelegd. Zij wreekte zich, door op
allerlei kleingeestige wijze deze
halte te depreciëren. De gemeente
ondervindt het thans, wat het be-
tekent, op voet van oorlog te staan
met een zo machtige maatschappij
als genoemde. Thans wordt weder-
om door G.S. zonder enige grond en
enig argument deze vergunning
geweigerd voor een gemeentestation,
hetwelk met zoveel opoffering van
de zijde der gemeente tot stand
kwam.

Dit had tot gevolg, dat de ver-
gunning uiteindelijk werd verleend,
maar nog kwam aan het rumoer om
dit dorpsstation geen einde, want in
de raadsvergadering van 18 Oct.
1890 wordt besloten een brief te
schrijven aan de Minister van Wa-
lerstaat, Handel en Nijverheid,
omdat de Hollandsche Ijzeren
Spoorwegmaatschappij zo weinig
treinen in de nieuwe winterdienst
aan deze halte liet stoppen. „Met
diepe droeïheid en verslagenheid",
zo lezen we in deze brief, heeft de
gemeente kennis genomen van de
nieuwe winterdienstregeling, die zo
weinig treinen aan de halte „dorp
Zandvoort" doet stoppen. En aan
het slot wijzen B. en W. Zijne Ex-
cellentie er nogmaals op, dat slechts
5 gezinnen dat gedeelte bewonen,
waar nu het hoofdstation gevestigd
is en de bevolking dus nodeloos ge-
plaagd wordt, door des winters door
weer en wind naar een verafgelegen
gedeelte van het dorp te moeten
lopen om de treinen te bereiken".

We dienen bij dit alles niet te
vergeten, dat het eindpunt van do
trein toen niet gelegen was bij het
huidige slation, doch het station
Zandvoort werd gebouwd op de
plaats, waar thans het goederen-
station is gelegen en waar thans het
vuillaadstation aan het einde van
de Van Speijkstraat werd gebouwd.

Maar ook in deze beknolle winlcr-
dicnstrogeling schijnt tenslotte een
wending ten goede te zijn gekomen,
\vunl nadien \vordt het station „halte
dorp Zandvoort" nog maar nauwe-
lijks in de notulen genoemd en de
Ireinhalle werd opgeheven, toen in
1908 het huidige station werd ge-
bouwd.

Wel werd bij de bouw later door
de gemeente nog een proces gevoerd
tegen do beide Zandvoorlse bouwers

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

Gemotoriseerd waterballet
En nu moest Louis van Noord wij k

bij zijn inleidende woorden op de
motor- en sportwagenraces, die
Zondag j.l. op het circuit plaats
hadden, nog nodig gaan zeggen, —
toen de eerste spatjes om een uur
of één begonnen te vallen — dat er
kans bestond, dat in de loop van de
middag het zonnetje nog wel zou
doorbreken! Die, arme Louis, wat
heeft hij een ongelijk gekregen, want
de spatjes werden druppels en de
druppels grote plakkaten, en die
plakkaten pijpestelen en het regende
regende de gehele middag door.
Nog nooit hebben wij op ons circuit
zulk hondenweer meegemaakt. Het
was om razend te worden, voor de
organisatoren, die zulk een pheno-
menaal programma aanboden, voor
het publiek, dat wij bewonderd
hebben om het uilhoudingsvermo-
gen. Want je moet toch al een door-
gewinterde motor-enthousiast zijn
om het in die gietregen, die nog
gepaard ging met een behoorlijke
wind, enkele uren op een duintop
uit te houden. En die enthousiasten
waren er, zij, die zich eenvoudig
niet weg lieten regenen, doch ten-
slotte, toen ze geen droge draad
meer aan het lijf hadden, wel weg
moesten, omdat het niet meer om te
doen was en voor de meest aan-
trckkelijke race een longontsteking
een té dure tol zou zijn. We hebben
ze evenzeer bewonderd onze motor-
rijders, vooral in de zwaardere
klassen, die voortsuisden in gor-
dijnen van water, in de bochten
geen enkel risico namen, doch des-
ondanks het uiterste presteerden
wat in deze abnormale omstandig-
heden nog mogelijk was.

En wanneer we dan de resultaten
zien, de nog vrij hoge snelheden die
werden bereikt, al was natuurlijk
van recordverbeteringen geen
sprake, maar dat kon ook niet, dan
hebben we voor de deelnemers, die
«Lt gemotoriseerd \\ aterb&lldt uit-
reden, misschien nog wel méér res-
pect dan voor diegenen, die op een
veilig droog circuit het tot record-
verbeteringeii brachten. Want er
was moed voor nodig, moed, door-
zettingskracht en uithoudingsver-
mogen om onder deze beestachtige
weersomstandigheden op je motor
of in je auto te klimmen en dat
alleen al maakte, ondanks de overi-
gens trieste weersomstandigheden,
deze gevarieerde wedstrijden bijzon-
der interessant en aantrekkelijk.

Wanneer \ve enkele hoogtepunten
noemen uit deze races, die door
K.N.A.C. en K.N.M.V. met véél zorg
waren samengesteld en waarvan het
programma met de regelmaat van
een klok werd afgewerkt, dan was
dat zeker in de eerste plaats de
boeiende race in de 125 cc. klasse,
waarin een zéér groot veld uitkwam.
De K.N.M.V. kan er trots op zijn,
dat de laatst gehouden „sterrendag"
zovele rijders heeft opgeleverd, die
in deze races bewezen, een belang-
rijke aanwinst te zijn in de wed-
strijdwereld. Fraaie rijlechniek viel
menigmaal te bewonderen, waarbij
steeds de voorzichtigheid niet uit
het oog werd verloren. Het was wel
bijzonder pijnlijk dat de fraai
rijdende Petten, die de overwinning
reeds in z'n zak scheen te hebben,
in de laatste ronde onder aan de
Hunzerug slipte, waardoor hem deze
zeker lijkende ereplaats ontging.
Het fraaie rijden van Rehorst in de
350 cc. klasse, op de oude race-
machine van Lo Simons moet daar-
naast zeker met ere worden ge-
noemd.

Wat de auto's betreft, heeft ons
het uitgekookte rijden van Dries
van der Lof, die zelfs de zwaardere
klassen achter zich liet, bijzonder
voldaan. Deze coureur beschikt wel
over buitengewone renners-kwali-
teiten. Feilloos en volkomen zeker
joeg hij zijn M.G.T.D. als eerste
over de eindstreep.

les Langeslraat bracht met zijn
„Pootjestillende Panhard" weerde
nodige sensatie, doch moest later
door motorstoring helaas uitvallen.
Joke Maasland liet weer fraaie
staaltjes van rijkunst zien, slipte
later in de Tarzanbocht en kon
daardoor slechts een 4de plaats be-
machtigen. Roosdorp wist bijzonder
te boeien en maakte met z'n knal-
rode Ferrari prachtige tijden. Bij-
zonder boeiend werd de strijd in de
zware klasse tussen de drie gelijke
Jaguars, waarbij H. Davids welver-
diend zegevierde over Tielens en
Van Dieten en de snelste ronde van
de dag maakte met een gemiddelde
van 118,5 km. per uur.

Dat geen ernstige ongevallen zich
voordeden, slechts de Rolterdamse
motorrenner G. van Bockel slipte
van de weg en liep een lichte
hersenschudding op, was stellig te

danken aan de voorzichtigheid, die
alle renners in acht namen. Dit nam
niet weg, dat menigmaal een angst-
wekkende schuiver werd gemaakt,
waarbij men echter de machines in

•bedwang wist te houden.
Dat nog tienduizend personen

deze interessante races bijwoonden,
waarvan de helft gedeeltelijk, mag,
gezien de ellendige weerstoestand
nog bevredigend worden genoemd.
En deze omstandigheden in aanmer-
king nemend, werden deze wed-
strijden ten volle het bijwonen
waard en zelfs menigmaal boeiend
en interessant. Het is tenslotte te
hopen, dat op 15 Augustus, wan-
neer de snelste rijders van deze dag
wederom zullen mogen starten
tijdens de internationale sport-
wagenraces, de weersomstandig-
heden eindelijk eens beter zullen
zijn. De uitslagen, in de diverse
klassen waren als volgt:

Motoren. 125 cc.: 1. W. v. Petten,
Amsterdam, gem. 101.341 km. p.u.;
2. J. Dijkstra; 3. W. Stuut. Snelste
ronde v. Petten, gem. 106,071 km. u.

250 cc'.-klasse: l. H. Sleutel, Am-
sterdam, gem. 98,723 km.u.; 2. J.P.
van Oost; 3. J. Muller. Snelste ronde
H. Sleutel, gem. 103,958 km.u.

350 cc.-klasse: 1. L. Rehorst, Den
Haag, gem. 101,751 km.u.; 2. L. Hop-
pezak; 3. Th. v.d. Ham. Snelste
ronde L. Rehorst, gem. 110,100 km.u.

500 cc.-klasse: l. J.van Wees, Am-
sterdam, gem. 100,733 km.u.; 2. M.
van Son; 3. A. R. J. Schoonheim.
Snelste ronde J. van Wees, gem.
109,224 km.u.

Sportwagens. Klasse C: 1. G.Th.
Reys, Den Haag (Skoda), gemidd.
95,115 km.u.; 2. J.A.J. Heidendahl;
3. P.J. Mikkers. Snelste ronde P.J.
Mikkers, gem. 107,918 km.u.

Klasse A: 1. H.G. Arndt, Over-
veen (Panhardt Sorint), gem. 95,746
km.u.; 2. P. Bos; 3. M. Bijlsma.
Snelste ronde G. Arndt, gem. 93.465
km.u.

Klasse F: 1. J. Marlens, Leeuvvar-
den (Aston Martin), gem. 105,602
km.u.; 2. W. Dua; 3. W. Schprr.
Snelste ronde J. Martens, gemidd.
108,439 km.u.

Klasse D: 1. H.J.M. v.d. Lof
Haaksbergen (MG T D Speciaal)
tijd 27.58,6, gem. 107,897 km.u.;
2. M. Hezemans; 3. H.W.M. v.d.
Meulen. Snelste ronde H.J.M. v.d.
Lof, gem. 112,479 km.u.

Klasse B: 1. F.M.A. Eschauzier,
Den Haag (D.K.W.), gem. 97,072 km.
2. H.R. Slotemaker; 3. W.J.J. Tak.
Snelste ronde I.A. Langestraat, Den
Haag (Panhard 54), gem. 103,389 km.

Klasse O en H.: l. H. Davids, En-
geland (Jaguard XK 120 C), gemidd.
116,003 km.u.; 2 J.L. van Dieten;
3. R.E.M. Tielens; Snelste ronde H.
Davids, gem. 118,483 km.u.

Klasse E: 1. A. Roosdorp, Antwer-
pen (Ferrari), tijd 34.38,2, gemidd.
108,987 km.u.; 2. W.J.J. Tak; 3. G.J.
den Ouden; Snelste ronde Roosdorp
gem. 111.647 km.u.

Waarover
is Jansen aan 't klessen?

Natuurlijk over N I E U W E
B E S S E N ! Zie pag. 4.

HOBOCA-REISBONNEN
Steeds groter wordt in Zandvoort

de vraag naar de Hoboca-reisbon-
nen. Geen wonder, want een gratis
reis is wel bijzonder aanlokkelijk.

Meer en meer gaat men in Zand-
voort naar deze bonnen vragen.
Winkelier en klant zijn. ervan over-
tuigd, dat hier van een succesvolle
actie kan gesproken worden. Ook in
Haarlem heeft de Hoboca thans
reeds zéér vele winkeliers bij haar
actie ingeschakeld, fn. de meeste
grote steden van ons land zijn deze
gratis kilometerbonnen thans ver-
krijgbaar. De inwoners van Zand-
voort worden erop attent gemaakt,
dat binnenkort de Hoboca in Zand-
voort nieuwe aanlokkelijke en
waardevolle reclame zal brengen,
die een elk zal overtuigen van de
waarde van het sparen der kilo-
meterbonnen. Het lijkt inderdaad
even boven onze bevatting te gaan:
in de trein stappen, een verre reis
maken en niet betalen. Maar
met Hoboca-bonnen kan het. Dat
zal óók in Zandvoort de toekomst
teren.

Balonnen-weditrijd
De jaarlijkse ballonnenwedstrrjd

voor kinderen is door stichting
„Touring Zandvoort" thans vastge-
steld voor dit seizoen op Woensdag
4 Augustus, des middags tussen l en
1.15 uur op de Rotonde. Men kan
zich hiervoor opgeven a.s. Maandag
en Dinsdag bij stichting „Touring
Zandvoort" op het Raadhuisplein.
De ballonnen kunnen dan in ge-
bouw Zomerlust op vertoon van het
ontvangen inschrijfbiljet gratis wor-
den afgehaald Woensdag 4 Augustus
van 9 uur 's morgens af. De wed-
slrijd staat open voor alle in Zand-
voort verblijvende kinderen tot 14 jr.

Lunapark
De pranjevereniging „Zandvoort"

organiseert de eerste week van
Augustus een groot Lunapark, waar
diverse interessante kemis-attrac-
ties zullen verrijzen op het terrein
gelegen aan de Herenstraat, nabij
het eindpunt van de tram.

Het Lunapark zal a.s. Zaterdag
om 2 uur zijn poorten openen en
elke dag geopend blijven t.m. Zater-
dag 7 Augustus a.s.

Zomer 1954!
Tijdens de stormwind, die in de

nacht van Dinsdag op Woensdag
over Zandvoort joeg, is de grote
Evangelisatie-tent van „Youth for
Christ", staande op het open veld
aan de kop van de Zeestraat, in
elkaar gewaaid, ingestort en vol-
komen vernield. Het ongeval ge-
schiedde, doordat een schot van een
in de nabijheid op de Boulevard
staande houten fruittent door de
kracht van de wind werd opgeno-
men en hoog door de lucht dwars
door het tentzeil ging, waardoor een
grote scheur ontstond. De wind
had toen onder het zeil vrij spel en
kort daarop stortte het gehele ge-
vaarte in elkaar. Enkele personen,
die deze nacht de wacht hadden,
werden door het vallende gevaarte
getroffen én licht aan het hoofd ge-
wond. De schade wordt op méér dan
ƒ500,— geschat. De tent is voor-
lopig onbruikbaar. De samenkom-
sten zullen thans in de Gerefor-
meerde kerk aan de Julianaweg
warden voortgezet.

Ouderavond Wilhelm.school
Deze avond, die werd gehouden op

16 Juli j.l. en op de gebruikelijke
wijze werd geopend door Ds. de Ru,
stond in het teken, van het afscheid
der leerlingen van de 6e klasse. Zij
waren het, die deze avond de aan-
dacht vroegen. Op zeer verdienste-
lijke wijze brachten zij, muziek,
declamatie, zang, toneel en volks-
dansen. Een gul applaus was hun
deel.

Afscheid werd genomen van Mej.
Zuidervliet, die wegens huwelijk de
school gaat verlaten. Namens de
oudercommissie werd baar door de
voorzitter een geschenk aangeboden.
De heer Wagtendonk mocht van de
leerlingen der 6e klasse nog een
attentie ontvangen.

Na de pauze, waarin de aanwezi-
gen onthaald werden, op thee met
een koekje, werd overgegaan tot uit-
reiking van de getuigschriften aan
die leerlingen, die de school verlaten.
Getuigschriften, ingelijst en wel, die
een zeer verzorgd uiterlijk ver-
toonden.

De heer Wagtendonk besloot
daarop deze goed geslaagde avond
met een opwekkend woord tot de
scheidende leerlingen.

Een knappe
prestatie
De heer R. J. Ho-
gen Esch, wonen-
de alhier, slaagde
voor het examen
onderwijzer. Dit
zou op zichzelf
niet zo verwon-
derlijk zijn, ware
het niet, dat de
heer Hogen Esch
deze prestatie le-
verde. na de voor-
Ijereidende sludie
hiervoor geheel in
n-ije tijd te heb-
ben vollooid. Hij
is n.l. werkzaam
op de afdeling fi-
nancién van het
secretarie alhier,
en volgde een
schriftelijke cur-
sus. Bij-studie in
snkele vakken ge-
noot hij tevens in
,ie avonduren van
Zandvoortse leer-
krachten, waarna
hij op de Hannie
Schattschool de
nodige practijk-
uren wist te be-
halen.

onmlibaor voor
een stralend
maofa telnt,

Vraag vandóag
nog naar Vftamol,

Tob. f 3 75

Voor de nacht i
d* graan* fub«
Voor da dag

d« blauwe fub*
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Meer dan 200O personen per week reizen gratis per spoor op HOBOCA-reisbonnen!
Dit kunt U óók, wanneer U bij al Uw aankopen HOBOCA-reisbonnen vraagt!



Officieel Kodak en
Bell & Howell Dealers

LEICA specialisten

F O T O B A K E L S
SINDS 1874 - KERKSTRAAT 29-31 - TELEFOON 2513

KODAK BROV.'NIE ƒ10,50.
DALCO MEZZO CHROME FILM
AGFA SYXCHRO BOX ƒ19,-.

6x9 ƒ1,30. Vraagt onze foto- en smaifiim
ZEISS-IKON KETTAR ƒ78,-.

adviezen.
KODAK 8 mm. CAMERA

Laat Uw vacantiefoto's
vakkundig ontwikkelen en
afdrukken, het is een
herinnering voor Uw leven!

2,7 LENS ƒ186,-.

Rumoer om een dorpsstation

T;., l

(Vervolg van f>ag. 1).
die — naar net oordeel der ge-
rneente hun verplichtingen
-.varen nagekomen, doch cox d:t
proces werd tenslotte na lang
schipperen tot tevredenheid van
beide partijen geregeld.

Tenslotte wordt in de vergadering
van 11 April 1891 besloten, een
geldlening aan te gaan groot ƒ5100,-
omdat de bouw van het station
..Dorp Zandvocrt" inplaats van
ƒ9000.— /• Sö50.— kostte, dat voor
kosten van inrichting ongeveer
/'300.— moest v.-orden uitgetrokken;
dat in de Kaltestraat door de bou-.v
van dit station nieuwe lantaarns
meester, v.-orden geplaatst en dat de
brug aan de Kostverlorer.weg. die
een vee! drukker verkeer te ver-
werken kreeg, moest worden ge-
restaureerd. hetgeen ƒ 1700.- kosten
meebracht. Bovendien moest men
tot verbetering van de toegang naar
ds Haltestraat een stuk grond aan-
kopen, n.l. dat gedeelte van de Grote
Krocht, waar de Haltestraat fvroe-
ger Spoorwegstrast) de grote Krocht
en de kleine Krocht elkander ont-
moeten.

Dat het met het station niet a!
te best schijnt te zijn gegaan in de
loop der jaren, blijkt uit de raads-
veigadering van Woensdag 14 Juni
1893. toen de voorzitter, burgemees-
ter B.F.A.V,;estero-jen van Meetsren
op ten gestelde vraag mededeelde,
dat door hem privé de door de pach-
ter niet betaalde personele belasting
van het station ..dorp Zandvoort"
werd voldaan, waarop met alge-
mene stemmen door de raad beslo-
ten werd. dit bedrag aan de burge-
meester te ïestitueren. groot ƒ 56,34'
en G.S. machtiging te vragen, dit
bedrag te betalen ui t de post ..On-
voorziene ui tgaven 1893". En om
hiermede te besluiten, reeds ir. de
raadsvergadering van ö Januar i 1392
komt in behandeling een recuest
van de heer J. van der Yaïk Hzn..
ondertekend door 29 ingezetenen
van Zandvoort. om het gemeente-
station ..Halte Dorp Zandvoort"
publiek te verkopen, hetwelk na
b'.eedvoerige besprekingen met B
stemmen tegen, wordt verworpen.

En hiermede eindigde het rurr.c-er.
om een dorpsstation, het station
waaraan de Haltestraat haar ont-

Een prettige schoolreis
Woensdag 21 Juli maakte de ULO

school een bijzonder geslaagde
s.-hoolreis, welke onder leiding stond
van het hoofd der school, de heer
A. J. van der Waals. Enkele leer-
krachten, de leden van de ouder-
commissie en bijna 70 leerlingen
maakten de trip mee. die voerde, na
een bezoek aan de pyramide van
Austerlitz naar het geannexeerde
Duitse gebied, *.vaar Elien het eind-
dce: was van de tocht. In dit nog
typisch Duitse plaatsje, met iraaie
vergezichten over het Rijndal. waar
men dcor bijzonder sterke kijkers
de mensen in de straten van Em-
merick kon zien lopen, waar de oude
Drusus-put véél belangstelling trol;
alsmede de door granaat vuur ver-
v.'ceste eens zo fraaie abdij-kerk,
die reeds gedeeltelijk weer werd her-
=te!d. bracht men enkele uren door.
v.-aa:bij zelts enkelen erin slaagden.
met toestemming van de douane
een eindje op Duits gebied door te
dringen. De terugweg voerde langs
het j.Iontt'erland over Laagkeppe:
en Kummelo naar Arnhem, waar
een bezoek werd gebracht aan het
park Rozenburg en vanzelfsprekend

de- hangbrug en de bedriegertjes
ve-il hilariteit verwekten. Daarna
voerde de weg naar huis eerst naar
utrecht , waar werd gegeten, om
tenslotte des avonds nog in eenN
speeltuin aan de rand van de Haar-
lemmermeer 'n gezellig uurtje door
te brengen. Uitermate voldaan over
de leuke dag. keerde men des
avonds omstreeks 10 uur in Zand-
vc.'t/r: terug. De reis werd gemaakt
met als reisleider de heer P. Kerk-
man, die voor het eerst na zijn
ziekte en operatie een bus bestuurde
en die van deze plaats af namens
allen zeker nog een woord van dank
en hulde verdient voor de prettige
en onderhoudende wijze, waarop hij
aüen óók tijdens de rij-uren wist
l.ezig te houden. Het was weer. zo-
als men dat van hem gewend is, om
mét de enthousiaste scholieren te
spreker.: ..Uit de kunst!"

GEMEITB. 1 i. KUUR voor de maand
Augustus en event. langer: BOVEN-
HUIS met vrije keuken en w.c.
100 rn. van het strand. Te bevr.:
Kerkplein no. 2. telefoon 2274.

Elke avond 8 uur:
AAN VLEUGEL EN CLAVIOLINE

de internationale pianist
met nationale
en internationale chansons.

ZANDVOORT

ANNEX CA8ARST „SXTASE"

*
Dagelijks

ORKEST NICO DE VRIiS
en zijn solisten.

*In ons internationaal cabaret-programma:

ME N HO GRONDSMA
Internationa! Singing Star

*

CO8Y SSfK
Zangeres

*

THS HALLIDAÏS
Dances Mondaines.

Zondagmiddag thé Dansant.

SLAGER GAUS
KERKSTRAAT 14 - TELEFOON 2102
WEL BETER, MAAR GEEN DUURDER VLEES!
Al onze vleeswaren uit EIGEN worstkeuken.
Probeert ons prima gehakt h.o.h. . .ƒ1.60 500 gr.
Rundvlees, v.a ƒ1.70 500 gr.
Hamgehakt ƒ1.90 500 gr.

Varkensgehakt kant en klaar gekruidƒ2.00 500 gr.
Blinde vinken ƒ0.45 p.stuk
Biefstuk Tartare ƒ0.40 p. stuk
Gebraden kalfsborst (Ie hl. gemest) i'0.80 100 gr.
WEEKEND-RECLAME:
100 gram gelard. lever >
100 gram pekelvlees S
100 gram gekookte worst >
100 gram gebraden gehakt >(
Echte geld. gek. worst p.stukje i-. 2*0 gr. 75 et.

Vraagt onze beroemde sat/cyren.

95ct.

Burgemeester ernstig ziek
Zandvoorts burgemeester, Mr. H.

M. van Fenema. i=. na een aanvan-
kelijk licht lijkende ongesteldheid,
in de loop van Woensdag ernstig
ziek geworden. Hij is lijdende aan
een longontsteking, die hem tot nu
toe hoge koortsen brengt, ondanks
de toepassing van de nieuwste ge-
neesmiddelen. In verband hiermede
zullen de vrekellikse spreekuren tot
nadere aankondiging niet worden
gehouden. Var. harte wensen wij
onze burgemeester een spoedig al-
geheel herstel toe.

Naar ziekenhuis
De heer M. Deutekom, directeur

van publieke werken alhier, is in de
loop van Woensdag j.l. opgenomen
in het Grote Gasthuis te Haarlem,
daar trombose in "t linkerbeen werd
geconstateerd.

Maandag was de heer Deutekom
weer aan 't werk gegaan, na van zijn
overspanning -vrij, aardig hersteld
te zijn door een rustkuur, die hem
véél goed deed. Thans treft hem op-
nieuw deze slag. Wij hopen harte-
lijk. hem weer spoedig in Zandvoort
te mogen terugzien en wensen ook
hem gaarne een spoedig algeheel
herstel.

Weer 't Keertje door

CHEMISCH
REINIGEN

van Uw kleding bij:

T.C. v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

Oefening Staalt Spieren
Gedurende de maand Aug. zullen

onze lessen in de zaal van de Wil-
helrninaschool worden stopgezet.

Op Donderdag. 2 Sept. a.s. wordt
'.veer met de lessen op dezelfde tij-
den begonnen.

Teneinde !e kunnen beslissen ot
het aantal lesuren voor verschillen-
de groepen u i tgebre id moet worden,
dient men a l= nieuw lid zich ten
spoedigste bij de voorzitter, J.H.B.
Brink. Tolweg --. op te geven.

AtMetiek. Nu de- einduitslag van
de athletiekcompetitie van de Ken-
nemer Turnkring bekend is. blijkt,
dat onze horen hun kampioenschap
in de Ie klasse hebben geprolon-
geerd. Met 7456 punten werd ook
dit jaar weer het kampioenschap
behaald: Hulde, heren!!::

Voi leybaL In de eerste week van
Aug. dient de opgaaf voor deelname
aan de wintercompetitie ingezonden
te worden,

•*• *

GECOSTUMSERD S AL
* *

* *•
WOENSDAG 4 AUGUSTUS

Zandvoort.

recepieert /

AANVANG 8 UUR.

PRIJSUITREIKING DOOR JURY TE 24 UUR.
Voor niet Qecostumeerden avondkleding gewenst.

Slagerij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

De beste en de goedkoopste
slager van Zandvoort!
Weet U dat?

GEHAKT h.o.h f 1.60 500 gr.
OSSELAPPEN v.a. .. A,85 500 gr.
MAGERE LAPPEN . . >'2.10 500 gr.
RIBLAPPEN ƒ2,10 500 gr.
ROSEIEF 7'2.30 500 gr.
LENDE 1'2.35 500 gr.
BIEFSTUK f3.- 500 gr.
OSSEHAAS ƒ3,20 500 gr.

Kalis- en Varkensvlees
tegen scherp concurrerende prijzen'.

Meer dan 2.OOO personen
per week reizen

gratis per spoor
OP

Hoboca-reisbonnen!

DIT KUNT U óóK, WANNEER U BIJ AL

UW AANKOPEN HOBOCA REISBONNEN
VRAAGT!

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

DEVELOPP1NG
PRINTING

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO ..LION,,

HALTESTRAAT 69 - •ZANDVOORT - TEL. 2778
2 min. van het station
2 min. from the station

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

DEVELOPPEMENT
TIRAGE

ENTWICKLEN
KOPIEREN

De Heer en Mevrouw TERMES-
HUHKHOLZ geven met vreugde
kennis van de geboorte van hun
dochter

AXITA MARY
Zandvoort. 25 Juli 1954.
Brecerccestraat 65.

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

BEKENDMAKING
Het Hoofd van het gemeente-

bestuur van Zandvoort maakt be-
kend, dat bij besluit var. Gedepu-
teerde Staten van Koordholiand van
21 Juli 1954. no. 9, goedkeuring is
verleend aan het partiële uitbrei-
dingsplan in onderdelen (plan K),
houdende herziening van het vast-
gestelde en goedgekeurde uitbrei-
dingsplan in onderdelen voor de
buurtschap Bentveld, vastgesteld bij
raadsbesluit van 2u Cctober 1953,
nr. 12.

Het goedgekeurde plan ligt ter
gemeente-secretarie voor een ieder
ter inzage.

ZANDVOORT, 25 Juli 1954.
Het Hoofd van het
gemeentebestuur voornoemd.

VAN FENEMA.

Brand In de Claraitichting
De brandweer werd Woensdag-

avond om 9 uur gealarmeerd voor
een brand in her sanatorium ..De
Clarastichting" aan de Kostver-
lorenstraat. Men rukte onmiddellijk
met groot materieel uit. Bij aan-
kc-rnst sloegen aan de achterkant
van het gebouw de vonken reeds
uit het dak. Met één straal op de
waterleiding, waarvoor een groot
aantal slangen moest worden uit-
gerold, daar het ver van de weg
afstaande gebouw geen brandputten
bezit, wist men het vuur spoedig te
doven, dat beperkt bleef tot het
dak en enkele kamerwanden. Om
de brandhaard te bereiken, moest
de brandweer een gat in het dak
hakken. Het bleek, dat achter de
wand van één der naaikamertjes de
brand was ontstaan. Naar de oor-
zaak wordt een onderzoek ingesteld.
Diezelfde middag waren op dit punt
van het gebouw reparaties verricht
aan de centrale verwarming. Onder
de patiënten ontstond geen verwar-
ring. slechts levendige belangstel-
ling voor hetgeen zich boven hen
afspeelde. Door het blussingswerk
werd vrij veel waterschade aange-
richt. De brand werd ontdekt door
één der verpleegsters, die zich toe-
vaïlig even naar boven begaf.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. D. Ringnalda van Overveen.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. E. Loor,

pred. te Heemstede (O.).
' 7 uur Ds. A.A. Wildschut, predt. te
Amsterdam. Jeugddienst. Onderw.:
„Wat denkt U van de toekomst?"
Woensdagavond 8 uur: Avondstilte.
Medewerking van orgel en trompet.

NED. PROTESTANTEN BOND
Aid. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Dr. K. F. Proost van Blaricum.

NED. CHR. GEMEE2vSCHAPSBOND
Tot Sept. geen bijeenkomst.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zondagen 6.30, 7.30 en 9.30 uur

Hoogmis. 8.30 en 11 uur H. Mis voor
badgasten met vrije plaatsen. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 en 7.45 uur.

„fouth for Christ" Tot Zaterdag
31 Juli dagelijks: Rally om 8 uur 's
avonds. Kinderrally om 3 u. 's mid-
dags, in de Gerefomeerde Kerk,
Julianaweg.

BURGERLIJKE STAND
23-29 Juli 1954.

Geboren: Maria Catharina, doch-
t&T van R. L. Donker en J. T. Dietz:
Anlta Mary, dochter van J. Termes
en O. A. L. H. Huhnholz.

Ondertrouwd: W. van Duijn en A.
Hoogendijk.

Getrouwd: I. A. Roos en M. C. J.
Remmers; D. Doornekamp en P.
Terol; C. E. Miserez en J. Kerkman;
C. A. Kras en T. M. van Staveren ;
J. C. Schortemeijer en M M. Bur-
kunk; T. v.d. Koekelt en A. de Jong.

Overleden: J. H. Huijboom, oud
85 jr., wedn. van M. W. Draaisma;
T. de Mes, oud 83 jr., wed. van J.
Koper.

Geslaagden
M.Ui.O.-school - Wim Certen-
bachschool - Schoolplein 1.
Van deze school slaagden voor het

M.U.L.O.-diploma A: Ali van den
Bos, Gretha van Dam, Willy van
Keulen, Trijntje Koper, Lena Koper,
Sina Loos. Lidi van der Mije, Ina
Walrecht, Henri Joacim, Jaap Kerk-
man. Bertus Zonneveld. Ans Heide-
brink.

Het M.U.L.O.-B-diploma behaal-
den: Hoe! van Wijk en Frans van
Wijk.

Johan Seyj-fert en Henk v. Duijn
werden toegelaten tot de ambachts-
school, Hanny Franssen slaagde voor
de banketbakkersschool te A'dam.

Voor de M.T.S. te Haarlem ge-
slaagd: R. en F. van Wijk.

Maria-school.
Voor de opleiding coupeuse te

Haarlem: Nel Koper, Willy van So-
lingen, Ina Versteege.

Voor het middenstands-examen
slaagden deze week:
Fr. Blankert, Hr. Hooglander, L.

en W. van der Mije, I. Hamburg

JELEVISIE

RADIO

( PHILIPS
< GRUNDIG
( ERRES

( PHILIPS

( SABA

Band ^ \
Recorder (EAMI

Voor goede voorlichting naar het vertrouwde adres:

Technisch Bureau
FEENSTRA

HALTESTRAAT 57 - TELEF. 2065

BIJ SLAGER BURGER
SLAAGT U ALTIJD

Voor het allerfijnsie, en ook als U het eens wat
eenvoudiger en toch goed wilt doen.
Onze vakkundige en grote inkoop.
Onze moderne verkoopmethoden.
Eigen vleeswarenfabriek met de nieuwste machines
en vele andere factoren stellen ons in staat onze
prijzen toch populair te houden.

500 gr.
Runderlappen v.a. . . . ƒ2.58
Rosbief ƒ2.45
Lende /"2.45
Entrecote ƒ2.15
Staartstuk ƒ2.45
Biefstuk 100 gr. f0.60
Kalfslappen ƒ1.98

VOOR DE BOTERHAM:
Vele speciale aanbiedingen.

Ruim GO soorten
FIJNE VLEESWAREN.

Lamslappen ƒ1.48
Lamscarbonade ƒ1.38
Alagere varkenslappen . ƒ2.35

100 gr..Ham *7Q «A
Weekend-reclame:

_r..Ham
100 gr. boterh.worst

LAMSVET 5OO GRAM 56 cent.

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltastraat 6 . Zandvoort - Tel. 2904.2843

Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9

TELEFOON 215O

Concert en vuurwerk
Het werd een gezellige en drukke

avond, die stichting „Touring Zand-
voort" Zaterdagavond badgasten en
inwoners aanbood als voorgerecht
van de motor- en sportwagenrace
die Zondag 25 Juli werd gehouden.
Een voorgerecht, dat honderden be-
zoekers op de been bracht, die. aan-

gelokt door concert en vuurwerk,
hun vertier in het gezellig verlichte
dorp zochten en dat wilde op deze
gure zomeravond ui héél wat zeggen.

Om 8 uur gaf de Zandvoortsc
Badkapel op het Raadhuisplein
in de muziektent een concert, waar-
voor grote' aandacht be.stond, onder
leiding van dirc-cteur J-T. Wildschut.
nadat tevoren het tamboercorps met

de kapel c-tn zéér gesluagdo mars
door het dorp had gemaakt. Er
werd door de !:upel uitstekend gi?-
musiceeid in een zéér aantrekkel i jk
programma, waarvan gedeelten uit
..Dt Vogelkoopman" wel één der
gkm.-pimten vormde.

Om precies tien uur werd op het
strand — even ten Zuiden van de
Rotonde — een vuurwerk ontstoken.

Het eerste vuurwerk in dit seizoen
dut — nuar ruwe schatting — onge-
vftr tienduizend bezoekers trok.
Opnieuw v.erden velen door dit spel
van vuu r . licht en kleuren geboeid
L'n cok nu weer kon worden vast-
Sjesteld hoe vuurwerken aun het
stnmd één cier grootste attracties
vormen in het badseizoen. Het pyro-
technifch festijn — ditmaal klein

van opzei — bracht geen noemens-
waai-dige bijzonderheden, doch werd
door groot en klein zoals immer,
bijzonder op prijs gesteld. Vermel-
denswaurdig werd slechts het leuk
gevonden slotstuk, dat in een om-
lijsting van vuur en kleuren de tekst
vermeldde: ..Tot morgen op circuit
Zandvoort".

Velen, gestoken in dikke jassen en

met shawls gewapend tegen de vrij
vinnige kou, die deze avond - vlak
aan zee heerste in het hartje van
de zomer, zochten na afloop ver-
pozing in het dorp, waar het nog tot
laat gezellig druk bleef.

Met voldoening kan stichting Tou-
ring Zandvoort op deze avond, die
ondanks de ongunstige weersom-
standigheden, al bleet het gelukkig
droog, door deze zo gewilde evene-
menten nog seizoenallures te voor-
schijn riep, terugzien.

Meer dan 2000 personen per week reizen gratis per spoor op HOBOCA-feisbonnen!
Dit kunt U óók, wanneer U bij al Uw aankopen HOBOCA-retsbonnen vraagt!



Waar of U ook wïnk'len gaat, U slaagt aftijd in d'Haltestraat!

Heden

Opruiming

Herenschoenen
v.a. f 9.95

Herensokken
v.a. 65 et. p.p.

Damesschoenen
v.a. f5.95

Sportkousen
v.a. 45 et. p.p.

Kinderschoenen
v.a. f 1.95

Komt dat zien!
want wij hebben nog veel meer koopjes.

Indien niet geëtaleerd vindt U het zeker binnen!

NERGENS GOEDKOPER slaagt U, alleen bij:

HALTESTRAAT 11

AMERICAN
STOPPAGE
Uw kleding ONZICHTBAAR
gestopt, spoedig weer gereed.

T.C v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

2214 <^&
P.Kerkman's
Autobedrijven - Haltestr. 63

(TEgypt. popeline of A
h.

*

; g lanssatijn m. kant
~ •£K=5»'J5.~--.";»'3SS3S;Nylon taffets met

nylon kant 9.75

l», tearose, wit, zwart ?'

Naast de
tientallen
modellen

van ,.L A S T I N A"
bustehouders. zc\veï
met schcuderbandjes
als strapless. heugen
wij ook nog de alleers
verkoop voor Zand-
voort van TWILFIT
corsetten en IDUNA
bustehouders en
PAS-TUNETTE cor-
setten: ook ..UNI-
CUM" rubber corset-
ten.

Een
fantastische
collectie

in Zomerjaponnen. Blouses, Jersey Deux Pièces.
Vesten en Pullovers.

BIG-BEN -REGENJASSEN
voor Dames, Heren en Kinderen.

BADPAKKEN van de wereldbekende fabrikaten
„TWEKA" - HEINZELMANN - „CATA-
LINA" - ,.MERMAID" enz.

SPORTKLEDING van ..STURKA en ..NOPLA-
TEX", de beste fabrieken van het land.

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 4O Telef. 2087
Sinds jaren bekend als het magazijn waar steeds

de NIEUWSTE SNUFJES zijn!
EENS KLANT! BLIJFT KLANT!

NIET ALLEEN
•voor Uw BRIL

maar ook in:

BAROMETERS - THERMOMETERS
LCUPEN - LEESGLAZEN
CUBVIMETERS - KOMPASSEN
BRIL-ETUFs - VOCHT1IETERS

Brillen-
soecialist LOOMAN
uitstekend gesorteerd'

Mr. OPTICIEN
HALTESTRAAT 58 - TELEFOON 217

Voor

99

ondergoed
naar „DE VEENENDAALSE

NYLON ONDERJURKEN ................ ƒ9.75

Nog enkele zuiver wollen bee-bob vesten ƒ22.50
2-kleurige HERENVESTEN ............ ƒ19.90
Grote sortering Wol. Herensokken etc. etc.

„HERCULES"
vakkBedlng

De Veenendaalse"33
HALTESTRAAT 55 TELEFOON 2839

KORTs IJZERHANDEL
M. M. J. VAN SEGGELEN

ELK WEET
waar Spoelder's. huisje staat,

En kent de weg, die derwaarts gaat!

Spoelder's
Kappershuis
Voor dames en heren.

HALTESTRAAT 14 - TELEFOON 2462

Wie is Drommel?, U krijgt tenantwoord
„Drommel is een begrip in Zandvoort'."
Want zijn keuze en fcu;a!iteir,
Wil een roker naóit meer kwijt!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. S1S1.

Wegens enorm succes
gaan wij door met de grote halfjaarlijkse

OPRUIMING
DAMES VELOUR SWEATERS 6.95
RESTANTEN DAMES JUMPERS v.a. 2.95
DAMES BADPAKKEN v.a 3.95
DAMES WINDJACKS POPELINE .. 16.95
MEISJES WINDJACKS POPELINE .. 14.95
ZEILJOPPERS, zeeduffel div. kleuren

v.a. 22.95
WITTE HERENSHORTS m. 44 5.25
WEEKEND SHIRTS 9.90
RESTANTEN KINDERSOKJES v.a. .. O.75
Restanten jongens SPORTKOUSEN v.a. 0.95
DENIM KINDERSHORTS v.a 2.95

Sporthuis
ZANDVOORT"

Haltestraat 35 - Telef. 2131
99

TELEF. 2735

SNIJBONENMOLEN Pe De ƒ 4,95

INMAAKGLAZEN VEGLA
i 's L. \;, L. l L. l ' ' j L. 2 L.
34 et. 36 et. 45 et. 50 et. 55 et.

STERILISEERKETELS, compleet / 11,45

GUMMIRINGEN IN DIVERSE MATEN.

Alles voor Uw inmaak!

KERKMAN & LOOS
Vis- en Conservenhandel

SPECIAAL ADRES voor
GEBAKKEN yiS en vers
GEPELDE GARNALEN.

Levering van uitsluitend
Ie kwaliteit verse zeevis.

Haltestraat 16, Zandvoort
TELEFOON 2473

Elke dag vers gebakken bokking
en pan-haring

Fa. J. van Duivenboden
HALTESTRAAT 45 - TELEFOON 2827

Grote sortering in:

Kanten Kleedjes

Dames- en Heren-

ondergoed
(Jansen en Tilanus)

Dames onderjurken

Nylonkousen

Babygoed en wiegengarnituurs:

KOUSENREPARATIE
Niet de eerste de beste,
maar de eerste en het beste!

l C v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

Melkinrichting
«KRANENBURG»
HALTESTRAAT 5G - TEL. 2287

Koffiemelk
U staat versteld over de heerlijke koffie,

die U hiermee schenkt.

Choco-vla
Slagroom
VaniUe-vla

Een bijzondere tractatie.

Koffieroom
met aalbessen
Een ware delicatesse.

Knippatronen
De nieuwste collectie

van HERBTLLON en STIL.

T.C.v.d.Schelde
HALTESTRAAT 7

JANSEN & TILANUS

Dames- en
Heren-

Ondergoed

Beddenmagazijn

W. H. KEMPER
HALTESTRAAT 21 TELEFOON 2344-2119

VANAF 31 JULI tot en met
14 AUGUSTUS: bij inwisse-
ling van deze advertentie:

10°
KORTING

op ALLE ARTIKELEN die U bij ons koopt!

[ Overtuigt U van de kwaliteit en prijs! |

Ook Hoboca-reisbonnen
gedurende deze 15 dagen

P. SCHAAP
Kruidenierswaren
HALTESTRAAT 36 -

Commestibles
TELEF. 2215

Prima '.'. blik zalm 95 et
i i blik Delmonte

Zalm ƒ3.00
v i blik Joh. West ƒ4,20
1 'i blik Royal Mail

Crab ƒ2,75
Voor croquette:; en bit-
terballen „CROK.4".
blik 220 gram 95 et.
blik. 450 gram, .... f 1,75
blik 900 gram ƒ3,00

FLAN PUDDING
Chocolade.. 32 et. Vanille ..25 et.
NES CAFé ƒ3,20 p. blikje
„MOCCONA" ƒ3,- p. flacon

KIPS LEVERWORST.

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Tevens het adres vooral
Uw bloemen en planten.

Elke dag
verse bloemen!

Ruime sortering
ONDERJURKEN

div. modellen.

Prima kwal. SPORTOVERHEMD
was- en kleurecht ƒ 7,95

BADDOEKEN . . . . 98 et. LUIERS 79 et.

„De Kampioen" - Fa. NOTTEN
HALTESTRAAT 59.

GOEDE WIJN
behoeft geen krans!

Daarom naar:

Slagerij
Vreeburg
Haltestraat 54
Telefoon 2451

Voor gezelligheid en goede sfeer, SLIJTERIJ BROKMEIER's dranken telkens weer! Telef. 2002



Drink nu Franse Landwijn m&t pleizier
' • "J-^ Pe: :~'--- r"-'-'- -" '|V':'

Of een goed glas HEINEKEN's BIER!
HAMERS
<ss:i-eri3re-.str 3i - Tal. 2355

HOOGWATER
H W. ^VT. H.Tf. L.VT. Srremd

Aaverrentiei3.nef 'IE
a-^5;-.ert et r»- n -eg

^,~:~ . ^r^_ . l

:e-angr iort

v AC ANTI E

Voetverzorging
Fa.STRIJBIS B^S-^SST^^T -2

Bezoekt

Automaten-
speeizaai

in gebouw

„Zomerfust53

Kosterstraat 5

Heeft U iets op te ruimen? j
~:; tapen alle =>orten maubeierj en l
inboedels. - Overal te ontbied-ea.:

l 4.57 Ü.OD 17.25 —-33 9.01-15.33
: 534 12.30 I3.ÜD 1.0Q 9.33-14.03

i i 41 lc.33 19.03 2..31' lli.S3-17.CO
c 7.15 li.<!>3 19.37 2.33 i:.03-17.SO
5 7.55 IS 'Jl> 23.15 S.33 12.01-1 £-20
7 S 45 15.30 21.15 4.33 12.3C>-1S-03

Katholieke
Begrafenisverzorging-

P.A.d'HONT
HsreistTS-sï 4 - TeL=l. 2127

f TAXI?
2600

SCHSOSDES - HOC-SVTSC- 53

Hc-geweg 72, Telef. 2DS3
r.h.

e de was de deur uit!
Stoornwasserij „Hoilandïa"

JAKSEN EK PtETERSE

?. O. je meen: 12 de
:mg? He', n&l ur»g al mee hoorde i"E_

J. ~£. -as ruist Kj H2-rr.^r£ in ae
HLosTverlorerjiïTaat no. 34 ^~- de wir--
i:el Be: -STÏ.S een fantastisch genekt

? je bedoel: die brand toch r_ie:?

J. ICee man. al 02= mensen scivsr
ie brandweer F.-.T;. Si honriie er
versciieidenen r,egg=n: ..Zeg. k;;k
^-=* al cis -?a- .=- c eens nangen en
be: lejjiiïte "«ras, •~ " ne echte H--
T^ers ir. net v-osrruirTje stond,

? ZD beerde ik laatst een gesprek

die .F-ir.se ;a"id--rv/7i ; ƒ1.53 p. Ï7«?.
H.cod en "int. hoe oestaa: hè" hè?

heoï»en geprobeerd en vertcC.de toen-
es: n;j 12 flessen had nabesteld.

J. -Je behoeft anders b:; Ha^-e's
ruets voiraf te proberen, -cran: 'R-at

bessen, ma^r

3; 55

toen eens

per ;05 ?*:~, da:
~.*a§ Ir; de iv^de tip d 55 een: nj^n&.^:"»e.

sen. maar ü: u-C loei eren
ken. ds: Hc^e~= cók ^.te'j^^
neeit "an ce ^^ — :••=• Ooovn^ans. van

die k^n .'"5^3 per_üter en ---- al der.5

ZANDVOORT J. H. G. WEENINK TELEF. 2887

1 Steeds de beste
voor goede wasverzorging!

j vosr je blijven Koop jiie-jire bassen
\ bi; Hsr-^s-i; en je zult hè: -s-etea. Het
i is ne^s de mc*ei:e "ïraard en "levro-jw

WONINGRUIL
Amsterdam W.-Zandvoort

U kunt e-en tientje verdienen!

Henk Schuiienburg
_~ C-.ed-vpe Art5t£rdan-.-e.-

Rijy^iel-, Motor- en Bromfietshandel

Jac. Versteege
?ak\e:dstraa: 2; - Ttliioj- 2323

H.M.W. - UNION
met J.L.O. motor

Ager.: UNiON en RALLEIGH RilV/iELEN.

cpc

St£.:ir.g voor auto's er.z. Zie: onze cialages.

Theater „Monopole53

Dir G-eor. Koper Telel 2550

Varif Vrijdag 3'3 Jn;i t.ni. Maasdag 2 Angostos
7 en 9.:5 c-J.r

De gevangene van Zenda

Vaaaf Dinsdag 3 t.Q. Donderdag 5 Augcst
7 en 9.15 car

Koningin Christina
ïlt-n-r_g.r. ' Cnrtitir-a iGrcti Garbo

Vanaf Vrijdag 30 jaii t.n. Donderdag 5
2.30 nar :.'*?'. b. ;'é:'-,: •_-*>-

De circusjongen

ZATERDAG
31 JULI 9 UUR!

begint de

SEIZOEN-
OPRUIMING

omv. Restparen uitsl. 1e klas fabrikaten
tegen ongelooflijk lage prijzen

ROSSOIS Schoenhandel
Grote Krocht

FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 1 9 Telefoon 2510

V.'ij ievcren op gemakkelijke betalingsvoorwaarden aile békence merken
Fo:o-, Film- en N'ergrotingsapparaiên. Kijkers en Tape-recorders.

DE NIEUWSTE CAMERA VANAF F. 54,-
Kléuren foTO en Sma^Tn;?. Levering door geheel Nederland.

Meer dan 2.000 personen
per week reizen

gratis per spoor
OP

Hoboca-reisbonnen!

DIT KUNT U ó;-K. \VANNEER U B!j AL

U"A' AANKOPEN HOBOCA REISBONNEN
VRAAGT:

R O N D V A A R T
f-,t SALONBOOT V/ILLY naar GROENENDAAL

. •

MÖDEBN *DOORSMEERSRUON
Luxe vemtwr.z.Cha'jffeur * &innen_»B Buitenland.!

ALLES VOOR ALLE
inrichtingen van ONDERWIJS

f-._Y_A N_ H E RVVIJ N E IN

naar A U T O R IJ S C H O O L
. instr.AUTORITLESSEN7 K C O K A R T jr. K

V^AXi^i^i^l^l^AUI.1 + Zllidlaan 26 . Aerdenhout - Tel. K 2500-27491

FEEÈRiEK SPROOKJES-

V U U R W E R K
in Velserend - Santpoort

NU

Zaterdag 31 Juli - 1O uur
Entre* volwassenen 60 et. Kinderen 30 et.

:C:CC-?.VIL TE ZANDVOOHT
r.ge-- e=r. goed Kiser

^ j Geslaagd

j-iej.^en en xt'.cer. op goeae stand,
K-J'-r: .-45- p.rr_ic GEVRA-i.GD
Lih .ur oi l-:oop 'r; growre V.'OlvllCC-

3r .-.r 9-Ï5 DJ.re=u var. en r,lad

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A D/*^k l Prinseasfrwee 15
. DVJL. Tel»f. 2066

Administr.kantoor A. F. HEÜFT
Inrichten en bijhouden v. boekbau-
dtngen- - Administratieve eaotrôlei

Belastin ezaken.
Vermogen»belieer ea -admirdttritie
tandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telel. 2736

E. var. jLaren behaalde het diploma
B.S aar. de Kv.-eekschoo! voor de
Zeevaar: te Amsterdam.

Méitthys Abas is geslaagd aan de
Hogere Textielschool te Tilburg.

Jaap BaU: behaalde Maandag als
jongste candJdaat te Haarlem hè:
Middenstandsdiploma.

Aar. al deze plaatsgenoten onze
gelul:*» ensen.

G. J. TER WOLBEEK
Verkrop van RLTWIHLEN en

Kaptein Mobylette,
stofzuigers, electr. ooderdelen.
Betaling in overleg,
REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19
Wij geven Hoboca-km.bonnen

Z.V.V. Zandvoortm&euwen
De corr;p=:!tie-iridelirjg van ds

KJv'.V_B. voor hè: seizoen 1954-'5ô U
ihar^s beiend. Zarjdvojr^rjeeu-.Ten l
is ingedeeld in Disrric: TTes: II,
Se klasse A. Deze afdeling bes-.aa'.
ui: 12 elr^allen en zie: er als volg-, ujt:
Archipel (Ben Kaagi; 31au-,v Zwart
lv.~a=sena£r.i: 3.Z.C. (Dei£:j; H.B.C.
iHeernsiede^: Hiüegom; Laaklrj.-ar-
t:er (Des Haag;; L.F.C. (Leiden);
E-e Postduiven (Loosdviinen); Hip-
perda (Haarlem); Scheveningen,
T.Y.3.3. (Haarlen» en Zandvoort-

De mees:e van deze eiitaüen heef:
Zanèvoorrrneeuv.-en vroeger reeds in
zi.ia a:dehng gehad. BJ1.C. ui: Dell:
^ ter. onbekende %-oor de Zand-
vooners. Een oude Tegenstander is
Scheveningen da: nvee jaar geleden
uit de 2e lüasse is gedegradeerd.

Op Zondag 12 September aJ. be-
gini de s'.rnd om de punten. Hopen-
li.'k zal Zandvoor:meeuTs-en di'rr.aa!
een hartig woordje meespreken!

Ke: Ie Zaterdagmiddagelftal van
Zandvoorrrneeuv.-en is ingedeeld in
District Vi'eEt 1. 4e klasse B. Deze
afdeling luidt:

C.J.V.V (Amersfoort). Kromhout
(A'dam); P.VJT. (A'dam); P.V.W. A.
(A'darnj: Des:e (Utrecht); S.I.Z.O.
(HillegomK IJmuiden; Telefonia
(Haarlem); U.P.T.T.S. (Utrecht) en
2andvoortmee«jv.-en.

De_ competitie voor de Zaterdag-
middagelftallen begint op 11 Sept.

De spelers van Zandvoortmeeu-
wen zullen tn de eerste week van
Aug. weer rnet de training beginnen,
onder leiding van oefenmeester S.
Piooyer. Er zal als voig: wordtu ge-
oefend:

Woensdag 4 Aug. 7 uur: kern-
groep.

Vrijdag 6 Aug. 2 uur. welpen;
3.30 uur: adspiranten; 7 uur: lagere
elftallen en junioren.

Zaterdag 7 Aug. 7 uur: kerngroep.
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Officieel Kodak en
Bell & Howeil Dealers

LEiCA specialisten

KODAK BROWNIE ƒ10,50.

SINDS 1874 - KERKSTRAAT 29-31 - TELEFOON 2513

DALCO MEZZO CHROME PILM
AGFA SYNCHRO BOX ƒ19,--.

Laat Uw vacantiefoto's
vakkundig ontwikkelen en
afdrukken, het is een
herinnering voor Uw leven!

6 x 9 ƒ1,30. Vraagt onze foto- en smalfilm adviezen.
ZEISS-IKON NETTAR ƒ78,-. KODAK 8 mm. CAMERA 2,7 LENS ƒ186,-.

JANSEN EN PIETERSE
P. Zeg Jansen, wat is nou jouw

opinie over die etalage van Hamers
in de Haltestraat no. 39 met al die
muizen, waar elk uur van de dag
een ieder zich verdringt, om er
maar iets van te zien,

J. Laat me niet lachen Pieterse.
Wat ik je nu vertel is geen mop,
maar echt gebeurd. Laat er j.l.
Zondag een politieagent in uniform
bij Hamers de winkel binnenstap-
pén in de Kostverlorenstraat no. 34.
Hij vertelde, dat er klachten waren
binnengekomen van mensen, die
vonden, dat die muizen gemarteld
werden, want ze zaten opgesloten
in dat bovenste molentje, dat ze
bliksemsnel lieten ronddraaien, en
ze konden er niet meer uit, die
arme diertjes.

J. Als je me nou, dat vinden die
beestjes toch juist fijn?

P. Natuurlijk, daarom ging Ha-
mers direct met die agent mee. Hij
liet de muizen in dat bovenste mo-
lentje wat brood en melk zien en in
tijd van een wip waren ze eruit en
zaten ze te eten, maar toen ze ge-
nceg hadden, wipten ze gauw weer
in het molentje terug, want daar
hadden ze, het grootste pleizier.

J. Wat een flauwe mensen toch
hè, om voor zoiets naar de politie
te draven. Maar weet jij. wat die
muizen nu met Franse landwijn
hebben te maken, dat edele nat,
waarmee Hamels zoveel succes
heeft ?

P. Natuurlijk weet ik dat! Die
Franse landwijn, rood en wit, die
bij Hamers maar 1.50 per fies kost,
ligt in Frankrijk opgeslagen in oude
donkere kelders en daar tippelen
de muizen je over je benen, wan-
neer je er binnen komt.

J. Dat zou iets wezen voor m'n
Amalia zeg. Maar in elk geval ben
ik ervan overtuigd, die die Franse
muizen niet kunnen halen bij die
schattige muizen van Hamers, die
zijn gewoonweg kostelijk, evenals
die Franse landioijn waarvoor ze
zonder dat ze het weten, zo'n doel-
treffende reclame maken. (Adv.)

Vesten en Pullovers
BAKELS Sinds 1874.

Duizenden ballonnen
zochten hoger sferen

Bijna duizend ballonnen werden
in de loop van Woensdagmorgen in
„Zomerlust" aan de in Zandvoort
vertoevende jeugd uitgereikt door
stichting .,Touring Zandvoort" voor
de jaarlijkse ballonnen-wedstrijd,
welke tussen l en 1.15 uur op de
Rotonde zou aanvangen. De stich-
ting had de goede gedachte gehad,

behalve in de Clarastichüng, thans
óók in de Amsterdamse vacantie-
kolonie een aantal ballonnen af te
leveren, een geste, welke op zéér
hoge prijs werd gesteld. De ballon-
nen vermeldden het opschrift:
„Zandvoort, parel aan de Noordzee-
kust" en daaronder in kleine letters
„Stichting Touring Zandvcort". On-
der aan elke ballon was een kaartje
gehecht, waarop o.a. het inschrij-
vingsnummer van de eigenaar of
eigenaresse. Tevens het verzoek aan
de vinder, het kaartje te willen
terugzenden uit de dichtstbijzijnde
plaats waar de ballon daalde.

Omstreeks één uur hadden hon-
derden kinderen zich op de Rotonde
veizameld en het enthousiasme
bleek zó groot te zijn, dat men de
komst van de directeur van stich-
ting ..Touring Zandvoort", de heer
J.Th. Hugenholtz, niet kon afwach-
ten. Precies om één uur liet men de
touwtjes glippen en stegen de hon-
derden kleurige ballons, nageoogd
óók door zéér vele volwassenen, snel
omhoog, .in Zuid-Zuid-Westelijke
richting, vrijwel de kustlijn volgend.
Het werd ook nu weer een aller-
aardigst schouwspel, waarvan men
bijzonder genoot. De heer Hugen-
holtz, die korte tijd na de enthousi-
aste start arriveerde, kon nog slechts
enkele flauwe stippen ontdekken
van de achterblijvertjes in het
luchtruim en wacht nu met de
jeugd in spanning af, welke ballon
dit jaar de grootste afstand zal af-
leggen, waarbij rekening zal moeten
worden gehouden met de moselijk-
heid, dat vele ballonnen boven zee -
waarheen zij tenslotte afdreven —
zullen verloren gaan.

Voor Uw JAPONNEN
BAKELS Sinds 1874.

Karel Doormanschooi
De volgende leerlingen van de

Karel Doormanschooi werden toe-
gelaten tot de U.L.O.: Greetje Die-
pendaal. Elly Kraaijenoord, Alie van
Leenders, Gerrit van de Berg, Peter
Habets, Hans Huyzer, Peter van
Litsenburg, Coert Polman, Frans
Scerewijn, Paul Voetelink, Diede-
rich Walter, Henk van der Zwart
en Hans Verhoeven.

Tot de Arnbachtsschool te Haar-
lem: Benno Bol, Kees Kerkman,
Robbie Splinter, Robbie Akkers,
Rinus Draijer, Bob Drommel, Wim
Offenberg, Floor Molenaar, Adrie
Kerkman, Tönny Hellingman, Kees
Visser. Jaap Paap en Wim de la
Court.

Tot de Nijverheidsschool te Vel-
zen: Hans Willemsen.

Tot de Kok- en Kellnersschool te
Amsterdam: Piet Paap.

Bazar Karel Doormanschooi
Voor de bazar, welke ten bate van

de Karel Doormanschooi door de
oudercommïssie wordt georganï-
seerd in de tweede hellt van Novem-
ber a.s. en "waarvan de opbrengst
bestemd zal zijn voor meerdere
verfraaiing van de school en het
aanschaffen van diverse hulpmid-
delen bij het onderwijs, heeft men
een bazar-comité aangesteld, waar-
voor als voorzitter werd gekozen
de heer P. Douma. Daarnaast werd
een werk-comité gevormd, waarin
pl.m. 30 dames zitting hebben ge-
nomen. Daar men deze bazar zo
grcct mogelijk wil opzetten, doet dit
comité een beroep op alle oud-leer-
lingen van de school, zich te willen
opgeven bij de heer P. Douma,
omdat men uit hen een comité van
aanbeveling "wil samenstellen. De
eigenaar van theater Monopole, de
heer T. Koper, die eveneens een
oud-leerling is van deze school,
bood geheel belangeloos in zijn
theater een filmvoorstelling aan.
waarvan de opbrengst eveneens het
bazarcomité ten goede zal komen.

Het originele idee, om, nu het
gemeentebestuur een bedrag van
ƒ30.000,— beschikbaar stelde voor

Voor Uw Nyionkousen
BAKELS Sinds 1874.

restauratie en modernisering van
de school, óók zelf hieraan in nog
meerdere mate mede te werken,
ontmoet allerwegen grote instem-
ming.

Tennisnieuws
Tussen 26 en 31 Juli j.l. heeft de

Tennisclub „Zandvoort" voor de
jeugdige leden een onderling tour-
nooi georganiseerd. Talrijke meis-
jes en jongens hebben er aan deel-
genomen. Wind- noch regenvlagen
bleken in staat het enthousiasme
van de spes patriae afbreuk te
doen, zodat alle partijen met entrain
werden gespeeld en vaak eerst in
3 sets werden beslecht.

De prijswinnaars waren:
Meisjes enkel: 1. Ria Smids;

2. Mariene Meesman.
Meisjes dubbel: 1. Ria Smids-El-

len Kolkman; 2. Hetty Lenterman-
Anneke Kolkman.

Jongens enkel: 1. Eggie Poster;
2. Frits Hassink.

Jongens dubbel: 1. Eggie Poster-
Hans Schörn; 2. Frits Hassink-
Rob Calkcene.

Gemengd dubbel: 1. Frits Hassink
Ellen Kolkman; 2. Ria Smids-Hans
Schörn.

Televisie in ieder gezin!
PHILIPS Televisie. Het won-
der der techniek ! Vanaf
ƒ495.- of ./'7.- p.w.
PHILIPS televisie groot beeld
ƒ1095.- of ƒ63.20 p.m.
Wij plaatsen Uw antenne
v a k k u n d i g !

l Bestel nu reeds Uw toestel
v.d. komende wintermaanden!
PHILIPS Radio! Dat kunt U
nooit missen.

Thans ook toestellen in een populaire prijsklasse,
uitgevoerd met drukknopsysteem en gereed voor f.m.
mot ingebouwde antenne.

PHILIPS Radio vanaf f98.- oƒ ƒ1.36 p.w.
Uw oude radiotoestel heeft inruilwaarde, ook bij

aanschaffing van Uw T.V toestel.
PHILIPS BANDRECORDER ƒ.740.- of ƒ10.- per week.

U slaat er munt uit!
PHILIPS Snel-droogscheerapparaat ƒ49.75. Uw oude
apparaat is ƒ10.- waard, terwijl het oude kwastje
nog ƒ5.- opbrengt.

In een wip schoon schip!
STOFZUIGERS, div. merken op slee v.a. ƒ2.- p. wk.

Ruton, Holland, Electro, Excelsior etc.
Wij leveren: Koelkasten, div. merken, Wasmachines,
fornuizen e. d. huish. apparaten. - Bovendien verlenen

wij U op alle apparaten crediel-service !
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen op

prettige wijze de betaling met U.
WIJ REPAREREN ALLE MERKEN RADIO-

TOESTELLEN EN HUISHOUDELIJKE APPARATEN

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Erkend Philips Service Dealer.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

Zandvoort beleeft zijn hoogseizoen,
En hoopt, dat de zon het nu zal doen.
Met véél zon en Drommel's sigaren,
Kan iedereen 't in Zandvoort wel klaren.

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TEIJEF. 2151.

Slagerij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

De beste en de goedkoopste
slager van Zandvoort!

Weet U dat?
GEHAKT h.o.h ,. ƒ1,60 500 gr.
OSSELAPPEN v.a. .. ƒ1,85 500 gr.
MAGERE LAPPEN .. ƒ2,10 500 gr.
RIBLAPPEN ƒ2,10 500 gr.
ROSBIEF ƒ2,30 500 gr.
LENDE ƒ2,35 500 gr.
BIEFSTUK ƒ3,- 500 gr.
OSSEHAAS ƒ3,20 500 gr.

Kalfs- en Varkensvlees
tegen scherp concurrerende prijzen!

AUTORIJLESSEN?
Natuurlijk naar AUTORIJSCHOOL

R. C O K A R T Jr.
Gedipl. instr. - Nwe lesauto. - Zuid-
laan 26. Aerdenhout.Tel.K2500-27491

«'t Ding II» maakte
geslaagde proefvaart

Klaas de Voogd, de te Zandvoort
wc-nende blinde standwerker, heeft
Woensdagmiddag met ,.'t Ding II",
de door hem vervaardigde, op pon-
tons gebouwde zeilboot, aan het
strand onder grote belangstelling
zijn eerste proefvaart gemaakt. De
politie had — om zo weinig mogelijk
risico te lopen - bepaald, dat slechts
drie personen deze eerste proefvaart
mcchten medemaken, n.l. de bou-
wer, de heer A, Dorsman, die de
tuigage bediende en Uw verslag-
gever. Een jaar lang werkte Klaas
aan deze nieuwe boot, na de mis-
lukking vorig jaar met zijn, amphi-
bie-vaartuig. Een jaar lang, weer of
geen weer, en het is bijna ongelofe-
lijk. dat deze door een blinde werd
gemaakt.

Voor Uw BADPAKKEN
BAKELS Sinds 1874.

Even na l uur werd het gevaarte
door enthousiaste badgasten in zee
geduwd, waarna vlak vóór de eerste
bank zonder moeilijkheden de boot
van de eronder gebouwde wagen op
luchtbanden werd gelanceerd. Der-
lig meter grootzeil en een fok trok-
ken ons daarop al spoedig dieper
zee in en het bleek reeds direct, dat
voor kusttochtjes de boot volkomen
geschikt was. Geen druppel water
kwam naar binnen en de boot zelf
lag prachtig hoog op de beide pon-
tons. die slechts halverwege in het
water lagen. De wind speelde echter
parten, voorzover er van wind
sprake was. Want de zee lag bijna
vlak en de wind kwam nu eens van
hier, dan weer van daar, zodat
laveren zéér moeilijk \vas. Boven-
dien blijft de vaart van het schuitje
geringer dan van een, normale zeil-
boot, omdat de scherpe boeg ont-
breekt en het zeil de beide pontons
meet voortduwen. Daarbij maken
deze beide pontons het kwiek rea-
geren op elke windrichting vanzelf-
sprckend uiterst moeilijk. Het

Voor Uw Overhemden
BAKELS Sinds 1874.

scheepje bleek echter zéér gevoelig
voor het roer, hoewel dit — op
advies van de heer Dorsman — nog
wat groter zal worden gemaakt.
Zo ging het vóór de wind gesmeerd,
msar het terugzeüen bleek minder
eenvoudig, zodat tenslotte van een
motorvaartuig gebruik moest wor-
den gemaakt, dat „'t Ding H" terug-
bracht naar het punt van uitgang.

De heer Dorsman verwachtte ech-
ter, dat bij wat méér wind, de vrij
zware boot zeker zal voldoen. De
vlet van de Zandv. Reddingsbrigade
waarin c.a. óók politie-inspecteur
Douma had plaats genomen, volgde
van 'nabij de verrichtingen van het
vaartuig. Cm ruim 2 uur keerden we
op het strand terug, waar het rijk
en vrolijk gepavoiseerde bootje
opnieuw grote belangstelling trok,
doch op de eerste bank moest, blij-
ven liggen, wachtend tot „hoog
water" haar op het strand zou
brengen.

Een enthousiaste Klaas de Voogd
— met ons uitermate voldaan over
deze eerste proeftocht, stelt zich nu
voor, nog enkele kleine verbeterin-
gen aan zijn scheepje aan te bren-
gen, waarna opnieuw voor een gro-
tere tocht langs het strand zal wor-
den gestart.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KEEK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. H. J. Swierts van Enkhuizen.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur:

Ds. R. H. Oldeman.
Woensdagavond 8 uur: Avondstille.
Medewerking van orgel en trompet.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:

Hr. J.W. Jongbloed van Overveen.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Tot Sept. geen bijeenkomst.
PAROCHIE H. AGATHA.

Zondagen 6.30, 7.30 en 9.30 uur
Hoogmis. 8.30 en 11 uur H. Mis voor
badgasten met vrije plaatsen. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 en 7.45 uur.

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

DEVELOPPING
PRINTING

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO «LION»

HALTESTRAAT 69 -
2 min. van het station
2 min. from the station

ZANDVOORT - TEL. 2778
l 2 min. de la Gare
l 2 min. vom Bahnhof

DEVELOPPEMENT
TIRAGE

ENTWICKLEN
KOPIEREN

Drink nu Franse Landwijn met pleizier
(f 1,50 per fles, rood en wit)

Of een goed glas HElS^EKEN's BIER!

van

Kostverlorenstr.34 - Tel. 2856

Met blijdschap geven wij U kennis
van de geboorte van onze zoon

JELLE SYTZE
•T. Attema
J. A. Altema-De Bouter.

Zondag, l Augustus 1954.
Zandvoort. Hogeweg 66.

HENNE HENNIS
en

POLLY OOMS
hebben de eer U kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op Dinsdag 17 Aug. a.s. te
11 uur, ten stadhuize te Amsterdam.
Kerkelijke inzegening zal geschie-
den te 12 uur door de Weleerw.
Heer Ds. J. A. G. van Zanten, in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Receptie: Dinsdag 17 Aug. a.s. van.
10.30-18.00 uur, Hotel - Café - Rest.
„De Pool", Damrak 42-43, A'dam.
Van Speykstraal 15a, Zandvoort.
Nieuwendijk 157, A'dam.

Toekomstig adres:
Ad&lj v. Nassaustr. l-, A'dam.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belang-
stelling ondervonden bij het over-
lijden van onze lieve vader, be-
huwd-, groot- en overgrootvader

Korstiaan Cornelïs van der Mije
betuigen wij onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
P. VAN DER MIJE.

Zandvoort, Augustus 1954.

Een kwarteeuw bij de P.T.T.
De heer K.J. Vinken te Zandvoort

herdacht Donderdag 22 Juli het feit,
dat hij 25 jaar geleden in dienst trad
bij de posterijen. Daar de jubilaris
op de herdenkingsdag door vacantie
afwezig was, werd aan het jubileum
Zaterdag 24 Juli officieel aandacht
geschonken. In zijn woning aan de
Schoolstraat no. 7 werd de jubilaris
in aanwezigheid van vele collega's,
toegesproken door de heer J. W. T.
van de Water, directeur van het
postkantoor te Zandvoort, die erop
wees, dat de heer Vinken op 22 Juli
1929 als hulpbesteller met beperkte
dagtaak bij de P.T.T. in dienst trad
met als standplaats Aerdenhout.
Later werd hij overgeplaatst naar
Haarlem en op 10 Mei 1941 bevor-
derd tot besteller in vaste dienst,
waarna op 22 September 1952 zijn
overplaatsing naar Zandvoort volgde.
De heer v.d. Water wees erop, dat
de jubilea bij de P.T.T. in Zand-
voort de laatste tijd zó veelvuldig
voorkomen, dat iemand, die in Zand-
voort nog geen jubileum bij de
posterijen medemaakte. zich bijna
zou moeten schamen. Spreker prijst
de ijver en werklust van de jubilaris
die altijd een goed collega bleek te
zijn, hetgeen spreker zich óók uit
beider Haarlemse tijd nog héél goed
.herinnert en leest tenslotte een brief
voor van de heer Inspecteur der
P.T.T. uit Haarlem, waarin dank en
waardering wordt geuit, voor het-
geen de jubilaris in de achter hem
liggende jaren in het belang der
pesterijen verrichtte. Een enveloppe
met inhoud werd hierna de heer
Vinken namens de directie der
P.T.T. overhandigd.

Als oudste collega feliciteerde de
heer P. Keur de jubilaris, die zich
altijd een goede kameraad toonde
en overhandigde hem namens 't ge-
zamenlijke personeel een vulpen-
houder.

Geslaagd
De heer J. Kroon Jr., wonende in

de Haltestraat, behaalde in de loop
van deze week zijn textiel-brevet.
Onze hartelijke gelukwensen!

Klaverjastournooi

Teneinde de kas van het comité
ouden van dagen zoveel mogelijk te
verstevigen, om daardoor de jaar-
lijkse uitgaansdag van onze Zand-
voortse oudjes in September te ver-
zekeren, organiseert het comité in
samenwerking met de heer P. Wa-
terdrinker een groot klaverjas-
tournooi op Maandag 16 Aug., des
avonds 8 uur. De baten ervan zullen
bestemd zijn voor de uitgaanskas.
Zij, die iets met onze Zandvoortse
ouden van dagen op hebben, kun-
nen prijzen afgeven in Zomerlust.
En tot onze klaverjassers dit ver-
zoek: reserveert U deze avond? Een.'
prettige avond, voor een goed doel,
waarop wij volgende week nog
nader terugkomen, die gehouden
wcrdt in Zomerlust.

Zondagsdienst doktoren
Gedurende de seizoenmaanden (Juni
Juli en Augustus) is de Zondags-
dienst voor de Zandvoortse doktoren
opgeheven. De vier plaatselijke art-
sen (Dr. B. Entzinger, Dr. H.K. van
Es, Dr. J. van der Meer en Dr.
C.F.M. Robbers) zijn dan voor spoed-
govallen doorlopend te raadplegen.

Zondagsdienst
wijkverpfaegsters

Zondag a.s..- Zr. J.B. Hoogcnbosch,
Wilhelminaweg 19, telef. 2306.



FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19 Telefoon 2510

Wij leveren op gemakkelijke betalingsvoorwaarden alle bekende merken
Foto-, Film- en Vergrotingsapparaten, Kijkers en Tape-recorders.

DE NIEUWSTE CAMERA V A N A F F 54,-
Kleurenfoto en Smalfilms. Levering door geheel Nederland.

Theater
Dir. Gebr. Koper

3!,EVIoiiopo!e
Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 6 t.m. Maandag 9 Aug. 7 en 9.15 u.
Het filmevenement van het jaar! De film
•welke reeds maandenlang in Amsterdam
wordt vertoond. - FRANCISCA ARNOUL
en SUZY PRIM in:

ZIJ DIE VAN
DE ZONDE LEVEN

Per jaar verdwijnen 15.000 meisjes in
Frankrijk! Dit is het verhaal van één
hunner! Drie keer rukte de politie uit
Toegang 18 jaar. (Nederland Film).

Vanaf Dinsdag 10 t.m. Donderdag 12 Augustus
7 en 9.15 uur

MERLE OBERON - LAURENCE
OLIVIER en DAVID NIVEN in:

DE WOESTE HOOGTE
Een romantisch verhaal, zo op het oog,
maar in werkelijkheid is deze roman van
een verbijsterende realiteit. 14 jaar.

Vanaf Zaterdag 7 t.m. Donderdag 12 Aug. 2.30 u.
SPECIALE MATINEE's (Alleen bij slecht weer)

Wij presenteren U de Koningen van de
lach STAN LAUREL en OLIVER HARDY
in:

SCHOTS EN SCHEEF
, Toegang elke leeftijd.

Plaatsbespreken dagelijks van 11.30-12.30 uur.
Telefonisch onder no. 2550.

De Bedderaspecialist
voor Zandvoort!

Opnieuw opmaken en
bijvullen en/of over-
trekken van Uw MA-
TRASSEN met zuivere
Javakapck, desgew. in
één dag retour.
Ziet onze etalages voor
Divanbedden, Ledikan-
ten, Kantelbedden en
Onderschuifbedden.
Alles van Ie klas /a-
brieken, met volledige
garantie.

Bekijkt U eens onze grote collectie dekens
in verschillende dessins en prijsklassen, waar-
onder zeer voordelige aanbiedingen.

LATEXMATRASSEN BINNEN-
VERING EN KAPOKMATRASSEN
Op discrete wijze behandelen wij

vcor U een gemakkelijke betalingsregeling.

Voor de Woninginrichting en Meubelstofferina:

L. BALLEDUX& Zonen
Woninginrichtingsbedrijf
HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596
Ook te ontbieden in Bentveld en Aerdenhout.

Rijwiel-, Motor- en Bromfïetshandel

Jae, Versfeege
Pakveldstraat 21 Telefoon 2323

met J.L.O. motor
Agent UNION en RALLEIOH RIJWIELEN.

Reparaties auto's en motoren.

Stalling voor auto's enz. Ziet onze etalages.

Zo juist ontvangen:
Zeiler Schwarize
Voor de zeldzaam lage

Kaiz 1952
prijs van

HALTESTRAAT 5O - TELEFOON 2OO2

ZANDVOORT

Zondag

15
AUGUSTUS
INTERNATIONALE

Aanvang 1 uur

georganiseerd door de K.N.A.C.'

Terreinkaarten in voorverkoop tot en met 14 Augustus ad. f. T.- en f. 2.5O
bij KNAC-Secretanaat, Sophiataan 4, Den Haag, de bijkantoren en agent-
schappen der KNAC en kantoren en agentschappen van het Reisbureau Lisson9* •

^Lindeman. Kinderen en militairen in uniform beneden de rano van officier 1 0.75»

TRIBUNEPLAATSEN ad f 5.-. f 6.50 en f 7.50.

Bovendien voorverkoop bij: P.C. Drommel, Haltestraat 9, Zandvoort;
J. K. Haarsma, Paradijsweg 20, Zandvoorl; F. J. W. Marske, Haltestraat
32a, Zandvoort; Touring Zandvoort, Raadhuisplein, Zandvoort.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort

werd gedurende de maand Juli '54
ingelegd f 102211,37; terugbetaald
ƒ 60315,35.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Aug. berijdbaar
8 9.48 17.00 2220 5.30 14.00-20.30
9 11.04 18.00 23.40 6.30 15.00-21.30

10 -.- 19,30 12.20 -.- 3.30-10.30
11 0.50 8.00 13.28 20.30 5.00-11.30
12 1.50 9.00 14.19 21.30 6.00-12.30
13 2.33 9.30 15.01 22.00 6.30-13.00
14 3.13 10.00 15.41 22.30 7.00-13.30

Winkelmeisje gevraagd
voor direct; ook voor de winter.
Kruideniersbedrijf P. Kerkman,
Zeestraat 69, hoek Haltestraat.

TE HUUR
Citroen 11 PdormaaS

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.
Telef. K 2507-2033

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Voor Uw
VACANTIE-
TOCHTEN

VLEESCONSERVEN
VISCONSERVEN
SOEPEN etc. etc.
Alleen 1ste kwaliteit!
Lekker en goedkoop.

KOPER's
COMESTIBLES- en
DELICATESSEN
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.

Administr.kantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belsstingzalcexi.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Wilhelminaschool
Van de vertrekkende leerlingen

werden toegelaten:
Ambachtsschool : Jan Keizer,

Hans Kemp, Evert Koper, Vok Ko-
per, Gerard van der Mije, Tonnie
v. d. Heijden, Rein Voorn.

Huishoudschool: Tineke Franssen,
Ria Harms, Gerda Kerkman, Lies-
beth Keur, Janna Molenaar, Suze
v. d. Mije, Elly Terol. v

Ivo school: Christie de Nobel.
Ulo school: Hcrbert Berlage, Kees

van den Bos, Tineke ten Broeke,
Truus van Duijn, Astrid Hermary,
Trudie van Herwijnen, Corric
Kraayenoord, Maja Keur, Jan Ko-
per, Janneke v. d. Mije. Henk
Schultz, Marijke Terol, Jan Ver-
burg, Jacques van Vessem, Stinckc
van der Voet.

De namen der 9 leerlingen die
slaagden voor het toelatingsexamen
tot het Lyceum worden reeds eer-
der vermeld.

kiSometerbonnen
zijn in Zandvoort verkijgbaar bij:

BANKETBAKKERIJEN:
Seijsener (Fa. J. Schipper,) Halteslraat 23.
J. G. van Veen, Helmersstraat 2.
BAZARS:
C. Schaap ('t Wonder van Zandvoort),

Swaluëstraat 9.
Jupiter (C. J. Bruynzeel), Haltestraat 6.
speelgoederen, souvenir-, strand- en

huish. artikelen.
C. Kramer - Stationsplein. 7.

(Strandartikelen).
BEDDEN EN DEKENS:
W. H. Kemper, Haltestraat 21.
BOEKHANDELAREN:
Esvé (Wed. Verloop), Grote Krocht 17.
F. van Herwijnen, Haltestraat 12.
W. J. Lorenz, Haltestraat 15.
V. J. van Petegem, Kerkstraat 28.
CHOCOLATERIEEN:
M. C. van Nol, Kerkstraat 34.
Chocolaterie B. Renes, Stationsplein 5

b.d. Zeestraat.
DROGISTERIJEN:
C. Luttik, Zeestraat 34.
FOTOGRAFEN:
J. v.d. Meer (Foto Lion), Haltestraat 69.
GROENTEN EN FRUIT:
A. van Deursen, Kerkplein 2.
P. N. ter Wolbeek, Bilderdijkstraat 30.
KOUSEN-REPARATIE:
Kousen reparatie-inrichting
Mej. B. Remerink, Poststraat 12.
MANUFACTUREN - TEXTIEL:
Fa. NOTTEN „De Kampioen", Haltestr. 59.
De Wolbaai, Haltestraat 12a.
MELKINRICHTING:
Fa. P. Castien, Helmersstraat 11.
OPTICIENS:
K. Looman, Haltestraat 58.
SCHOONMAAKARTIKELEN e.d.:
Schildersbedrijf Vervo, Jan Snijerplein 7.
T. M. Harder, Herenstraat 3.
SLIJTERIJEN:
Fa. Hamers, Kostverlorenstraat 34.
(Wiet op gedistilleerd.)
SPORTARTIKELEN:
E. Loos (Sporth. „Zandvoort"), Haltestr.35.
VISHANDELAREN:
Vis- en Conservenhandel
Kerkman & Loos, Haltestraat 16.

Spaart Hoboca bonnen
voor gratis reizen!

Voor Uw bruïds- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H. v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Tevens het adres voor al
Uw bloemen en planten.

Elke dag
verse bloemen!

Zandvoorts burgemeester
Naar wij vernemen, is de toe-

stand van onze burgemeester, Mr.
H. M. van Fenema, die aan een
longontsteking lijdende is, lang-
zaam vooruitgaande. Wel is de tem-
peiatuur nog niet normaal, doch de
ziekte verloopt thans gunstig en er
zal vanzelfsprekend tijd nodig zijn
om onze burgemeester weer geheel
en al de oude te doen worden. De
familie van Fenema gevoelt zich
zter getroffen, door de grote be-
langstelling en het medeleven, dat
zij ondervindt en verzocht ons,
hiervoor de dank te willen over-
brengen. Van harte wensen wij
onze burgemeester het beste en
hopen, dat hi] weer spoedig zijn
werkzaamheden zal kunnen her-
vatten.

Voetbalwedstrijd
Op Zaterdag 14 Augustus zal het

elftal van de Rijksambtenaren te
Zandvoort een voetbalwedstrijd
spelen tegen een combinatie van
Zandvoortmeeuwen. Deze wedstrijd
zal gespeeld worden op het Zand-
voortmecuwen-terrein des avonds
cm 7 uur. De baten ervan zullen
worden afgedragen aan het comité
„Ouden van dagen" te Zandvoort

De laatste week
van onze SEIZOEN-OPRUIMING

REVOLUTIEbrengt
in de prijzen!

KOOPT NU: Heren sport- en geklede schoenen
1e kwal. (alle maten) 2.95 9.95 11.95 12.95

KOOPT NU: Herenschoenen met Para-rubberzool
in bruin (de beroemde Tractor-tred) v.a. 15.95

met dubbele crêpe-zool 9.95

KOOPT NU: Damesschoenen div. MODERNE snitten
en kleuren vanaf 1.95 2.95 5.95 7.95 enz-

KOOPT NU: Kinderschoenen met Monolit zool
voor extra zware slijters
rnt. 27-3O 7.5O 31-34 8.5O 35-38 9.5O

KOOPT NU: Diverse soorten Pantoffels
voor Ma, Pa en de kinderen vanaf 1.25

Nergens goedkoper
Koopt nu!!

Alleen bij HALTESTRAAT 11



Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFEÊFtTS wijnen en gedisfiËieerd! KERKSTRAAT 9

TELEFOON 215O

Elke avond 8 uur:
AAN VLEUGEL, EN CLAVIOLINE

de internationale pianist
met nationale
en internationale chansons.

ZANDVOORT

ANNEX CABARET

*Dagelijks

0KK3ST NICO f?£ VRISS
en zijn solisten.

*
In ons internationaal cabaret-ptrogrammat

ANNA PAWIOWSKA
Danseres.

GAROIA
Elastic Act.

MOS AND TAHIA
Comedian. dance Act.

Zondagmiddag thé Dansant.

GEEN 25% KORTING
GEEN 5O% KORTING
GEEN HUMBUG
Laat U niet in de war brengen

WIJ LEVEREN U
de BESTE KWALITEITEN
tegen de laagste prijzen

Eventuele veranderingen worden vakkundig,
zonder enige prijsverhoging uitgevoerd.

Komt V vrijblijvend eens kijken bij

KLEDING-
BEDRIJF

Kerkstraat 2O - Telef. 3136

Hotel-Café-Restaurant

KERKSTRAAT 27
ZANDVOORT

SPECIALITEIT
in INDISCH ETEN

HET aangewezen adres
in Zandvoort. waar U
gced en goedkoop eet.

IK KOOK ZELF !

Voor al Uw
dranken: van Deursen Wijn- en Gedistilleerd handel

KERKSTR.12a - TEL.2532

Bezoekt
de

Automaten

in gebouw
99

SS '
Kostersiraai 5

Als de zomer
is in 't land!

is het de tijd voor ZUURTJES, VRUCH-
TENKOEKJES en geglaceerde Vruchten.
Een heerlijke verfrissing en dorstlessend!

U vindt bij ons hierin een zéér ruime sortering
Tevens een grote collectie bonbons, chocolade,
likeurflesjes, rumbonen, pastilles. (.Los en in
fraaie dozen).
Ook rijk gesorteerd in tabletten chocolade.

ALLEEN 1ste KLAS FABRIKATEN

Chocolaterie M. C. VAN NOL
TELEF. 2364 - KERKSTRAAT 34

Ook in de maand Augustus:

Prijsklaverjassen
IEDERE DONDERDAGAVOND 8 UUR in

„ZOMERLUST
Kosterstraat 5

f t

Zandvoort

WILT U EEN GEZELLIGE AVOND
KLAVERJASSEN ? KOMT U DAN !
Er wordt gespeeld om zeer fraaie prijzen.
Dz~e avonden .s(aa?i onder leiding vcin
riem. K.J C. „Vriendenkring".

Inschrijfgeld 11,00 per deelnemer(ster)
Jnichniven uiterl i jk Donderdags tot 19.30 uur
bn ondergaande adressen: J, v.d. Nulfl, Hoge-
weg 30. telefoon 2805. G. LuyUx. Hogcwcg 24.
Blocmenmagnzijn ..Erica". Gr. Krocht 11, tel.2301.
W. Faillô. Jan' Steenstraat 2. tel. 2610 en bij

Zomerlust. tolcl. 2104.

KERKSTRAAT 14 - TELEFOON 2102
Onze afdeling slagerij, Dames, is tot 's avonds

6 uur geopend.
Onze snackbar echter is de gehele dag geopend

tot 's nachts 2 uur. (Zaterdags 3 uur.)
Vraagt onze prima vleescroquetten.

WEL BETER. MAAR GEEN DUURDER VLEES!
Al onze vleeswaren uit EIGEN worstkeuken.
Probeert ons prima gehakt h.o.h. . .ƒ1,60 500 gr.
Rundvlees, v.a ƒ1.68 500 gr.
Hamgehakt ƒ1.90 500 gr.
Blinde vinken ƒ0.45 p.stuk
Biefstuk Tartare ƒ0,40 p. stuk
Vet spek (bij sla, etc.) J 1.20 500 gr.

Vraagt onze beroemde sa-ucijzen.

TEL. 2391 ZANDVOOQT
>-PARACEtWEfi 32-31

PQDRSI1EER STATION
Luxe vernuur.zflüüffeur v. Binnen.™ Buitenland.!

Maak tijdens Uw vacantie

EEN

met een onzer luxe TOURINGCARS

DINSDAG: VOLEN D A M-M AR KEN
AMSTERDAM
Boottocht door grachten.
Bexoek Rijksmuseum.

WOENSDAG: Aalsmeer (Bloemenveiling)

Den Haag-Delft-Rotterdam

VRIJDAG: ALKMAAR (kaasmarkt)
AFSLUITDIJK

VERTREK: S UUR. TERUG ± 7 UUR.

Touringcarbedrijf

P. KERKMAN
HALTESTRAAT 63 - TEL. 2214

Kerkstraat 16
Zandvoort

Het trefpunt van IJSKENNERS!
SPECIALITEIT in IJST AAKTEN

H. Lansdorp
KERKSTRAAT 33 - TEL 2359
Gediplomeerd horlogemaker.

Voor duin en strand: Water- en
stofdichte horloges in div.prijzen.

REPARATIE aan UURWER-
KEN, GOUD en ZILVER.

Sol's maakt,
wat smaakt?
Zeg doe me een lol,

Geef me een ijsje van Sol!

SOL's Automatiek
KERKPLEIN.

Hotel-Café-Restaurant

KERKSTRAAT 11
TELEFOON 2263

Het gehele jaar geopend.

van enig meubilair, welke in op-
dracht geveild zal worden op

WOENSDAG 11 AUG.
's avonds 7 UUR

op de BINNENPLAATS van Café
ZOMERLUST, ingang Kosterstraat,
w.o.: Dressoir, Huiskamer Ameubl.,
Clubjes, Ledikanten, Pitriet Serre
Ameubl., 2 z.g.a.n. Zonneschermen,
HutkoHer, Gasfornuis, Toonbank-
cassa. enkele Eetserviezen en andere-
huishoudelijke goederen, welke vóór
de veiling zijn te bezichtigen vanaf
's middags 2 uur tot 7 uur, daarna
's avonds 7 uur. begint de veiling.
Veilingmeester

P. Water drinker
TELEF. 2164

BELLEN!!
SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden,
billijke prijzen..

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandal

A CSf^l Prinsesseweg 15
• D W I— Telef. 2O66

van Zandvoort!

KERKSTRAAT 8.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARÏËNBOSCH"
staan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF!
Hogeweg 29 - Telef. 2464

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W IE L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Groot en klein vinden
VANDERWERFFs

brood FIJN!

Met Uw mooiste muziek op reis!

Metz Babyphon
De draagbare radic-gramofoon.

DE NIEUWSTE CREATIE OP
RADIO- en GRAMOFOON-GEBIED.

f 295,OO

Technisch Bureau
FEENSTRA

ELECTRA - RADIO - TELEVISIE

Haltestraat 57 - Zandvoort - Telef. 2065

Ook bij warm weer
ïs Siager Burger het adres!

In onze enorme sortering vleeswaren hebben wij een keur
van goed houdbare vleeswaren, b.v.

Rauwe Rib
Bacon
Cervelaatworst .
Snijwcrst
Boeren Metworst
Rauwe Ham ....
Lachschinken ..
Ontbijtspek
Rookvlees
Paardonrookvlces
Theoworst
Knakworst
Paté de Tcnine
Bcrliner
Geld. Rookworst
Jachtworst . . . .

60 et.
65 et

.60 et.
49 et,
53 et,
89 et,
90 et,
57 et,
69 et,
48 et
49 et.
35 et.
./1.35
49 et.
46 et.
48 et.

100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
10Ü gr.
130 gr.
700 gr.

. 100 gr.
p. stuk
p. paar
p. stuk
100 gr.
100 gr.
100 gr.

Speciale aanbiedingen:

20O gr. Pork 59 et.
150 gr. Kinnebakham

45 et.
15O gr. Ontbijtspek

57 et.
20O gr. Leverw. 45 et.

Weekend-reclame:
100 gr. PEKELVLEESi1 70 -f
100 gr. GEK.WORST S ' ö ul

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994 - 2643
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Waterstraaltjes
Ik weet niet, of U tot de vaste

of ongeregelde bezoekers van ons
onvolprezen badhuis behoort. Als
dat met zo is, moet U er beslist
eens heen gaan, om er de sensatie
van Uw leven te ondergaan. Want
U kunt in die hokjes een wonder-
lijke sensatie beleven bij het open-
draaien van de kraan, die de douche
in werking stelt. Vroeger was het
dan zó, dat een regen van weldadig
aandoende fijne waterstraaltjes op
Uw body neerkwam, wanneer ge
midden onder de douche ging staan.
Maar tegenwoordig is dat anders,
want de techniek schrijdt voort en
de een of andere technicus heeft
opeens bedacht, dat deze water-
sproeiïng verbeterd diende te wor-
den, hoewel er nog nooit iemand
naar mijn mening over geklaagd
had. Dies zijn er nu vermoedelijk
andere spuitkoppen op de leiding
aangesloten en het resultaat is

• bepaald vermakelijk. Wanneer U
nu de kraan opendraait, moet U
zich in allerlei bochten wringen en
als een aal langs de wanden van
Uw cel kronkelen, om een enkel
straaltje uit die spuitkoppen op te
vangen. Je schrikt je eerst half
ongelukkig, wanneer een fikse
straal op je rug neerklettert, tot je
plotseling ontdekt, dat in schuins
neerwaartse richting in de hoek van
je cel een andere — minder dikke -
straal neerspuit. Soms zijn het er
drie, soms twee en al die stralen
spuiten in een andere richting, zo-
dat je als een kakkerlak heen en
weer moet springen, om een beetje
nat te worden. Er zijn óók nog
spuitkoppen, die anders spuiten.
Daar blijft de dikke straal, die
pijn doet op je blote rug
achterwege en spuiten slechts de
bovengenoemde dunne straaltjes.
Als je zo'n apparaat treft, kun je
onder de douche rustig je hoed op-
houden, want geen druppeltje valt
er op je neer. Het is een sensatie
van de eerste rang! Ik heb mensen
gesproken, die blauwe plekken op
hun zitvlak opliepen, omdat ze bij
het springen onder een straal uit-
gleden en in hun ongekleedheid met
de vloer in aanraking kwamen.
Anderen kregen een buil op hun
hoofd, omdat ze een duik namen
naar een straaltje in de hoek van
hun cel en met de tegelwand in
aanraking kwamen. Daarom: als U
deze sensatie eens wilt medemaken
— en ik raad het U aan — wees
dan voorzichtig, opdat U niet uit de
douchecel naar de ziekenauto ver-
huist!

Een raer dorp
Er zyn mensen in onze gemeente,

die vinden Zandvoort „een raer
dorp". Daar zit wel een kern. van
waarheid in, want wat je elders
•niet vindt, kun je zeker in Zand-
voort medemaken. Daar zijn aller-
hande voorbeelden van te noemen.

„WURF-PRAET'

WULLUM v.d.WURFF:

„Zandvoort zonder zon
is als bloemkool zonder zout'."

Het jaar 1891
bracht Zandvoort een slecht en bewogen seizoen

Het spreekt wel haast vanzelf,
dat nu deze zomermaanden
door de abnormaal slechte weers-
omstandigheden zulke bedroevende
resultaten opleveren voor Zand-
voort, herinneringen aan slechte
seizoenen uit vroeger jaren worden
opgehaald. In dit verband speelt het
jaar. dat misschien wel het slechtste
seizoen bracht in de historie van
het Zandvoortse bad- en strand-
leven, een jaar, dat bovendien door
nieuwe maatregelen van gemeente-
wege, waartegen het publiek zich
met alle kracht verzette, een veel-
bewogen karakter kreeg, een grote
rol en dat jaar was 1891.

Dit bewogen karakter behoeft
geen verwondering te wekken,
wanneer we bedenken, dat deze
tijd een grote duw gaf aan de
ontwikkeling van Zandvoort als
badplaats. De spoorlijnverbinding
was nauwelijks tot stand gekomen,
het Kurhaus-complex met de Pas-
sage pas verrezen en het was geen
wonder, dat gemeentebestuur en
inwoners tegenover deze zich snel
voltrekkende veranderingen nog
wat onwennig waren. Er was
reeds van enig badleven sprake,
en de cijfers van het aantal bad-
gasten liepen met snelle sprongen
omhoog. In 1874 telde het seizoen
355 badgasten, in 1881 913, in 1891
reeds 1289 en in 1896 was dit aantal
opgeklommen tot 2114, waarna in
1900 zelfs 3236 badgasten werden
geregistreerd.

Vanzelfsprekend wijdde het ge-
meentebestuur aan deze verrassende
opkomst van de badplaats de nodige
aandacht. Volgens de notulen van
de raadsvergaderingen uit die dagen
werden hieraan dan ook de meeste
besprekingen gewijd.

Zo kwam in de raadsvergadering
van 3 Mei 1890 een conceptverorde-
ning ter tafel, regelende de exploi-
tatie der zeebaden. De heer Kauf-
man was er zéér tegen en wenste na
een breedvoerig betoog in overleg
te treden met de reeds bestaande
badinrichtingen, waartegen de voor-
zitter, burgemeester Mr. P. N. En-
gelberts zich ten sterkste verzette,
aangezien de badinrichtingen na-
tuurlijk tegen de nieuw in te voeren
regeling zouden zijn. De voorzitter
achtte het echter een zaak in het
belang van de gehele gemeente,
waarop het voorstel werd aange-
houden tot de volgende vergadering,
die 5 dagen later, n.l. op 8 Mei
plaats had. Hier verzette de heer
Teekman zich sterk tegen de ge-
meentelij ke inmenging, die voor het
eerst in de geschiedenis van Zand-
voort werd voorgesteld, omdat deze
in het nadeel zou zijn voor de be-
staande badinrichtingen. De voor-
zitter antwoordde, dat, mocht zulks
het geval zijn, hetgeen hij betwij-
felde, wegens de controle, die
voortaan van gemeentewege zou
worden uitgeoefend, nu toch de
gehele gemeente voordeel zou trek-
ken van hetgeen lot nu toe door
slechts enkelen werd genoten. Na
breedvoerige behandeling werd het
voorstel aangenomen voorlopig voor
l jaar, waarbij tot „directeur der
baden" werd benoemd de heer J.
van der Mije Pzn.

Een der nieuwste is stellig wel, dat
ons thans van de zijde van het
publiek klachten bereiken, dat de
winkeliers, die zich hebben bereid
verklaard, Hoboca-reisbonnen te
verstrekken, — de goeden niet te na
gesproken — deze bonnen slechts
geven, wanneer er nadruk-
kelijk door de klant om wordt ge-
vraagd. Men mag toch verwachten,
dat'wanneer een winkelier zich op-
geeft voor de een of andere actie,
daarvoor óók een propagandist zal
zijn. Men heeft daardoor immers
het al of niet welslagen zelf in de
hand. En deze gratis kilometer-
bonnen zijn door het publiek zéér
fjeioild, dat vernemen wij her-
haaldelijk. Het is niet leuk, als
daarom, bij sommige winkeliers
steeds apart moet worden gevraagd.
Men behoort deze bonnen spontaan
te verstrekken. Wanneer een actie
in 'alle opzichten slagen wil, zal de
winkelier er zelf ann moetvn mee-
ivcrkcn. Dat doet men elders in ons
land óók, waarom dan in Zandvoort
niet? Maar nogmaals: de goeden
niet te na gesproken!

Opmerkelijk was artikel l der
toen vastgestelde verordening, lui-
dende als volgt: ..De baden worden
verdeeld in herenbaden, dames-
baden, gemengde baden, en baden
in kleine koetsen. De baden met
gebruikmaking van grote koetsen,
waarbij twee handdoeken worden
gebruikt, worden tegen /' 0,50 per
bad berekend, de overige baden
,/0,25 per bad".

Natuurlijk kwamen de bestaande
badinrichtingen -tegen de nieuwe
regeling in verzet, die op l Januari
1891 inging. Talrijk waren de pro-
testen. die werden ingediend, even
talrijk het geschrijf in vele couran-
ten, waarin Zandvoort door deze
nieuwe — nog ongekende maatrege-
len — in een min of meer bespot-
telijk daglicht werd geplaatst als de
badplaats, waar blijkbaar de parti-
culieren geen orde op eigen zaken
konden stellen.

Toen kwam seizoen 1891! Het
werd waarschijnlijk het slechtste
seizoen, dat Zandvoort tot nu toe
kende. Volgens oud-Zandvoorters
regende en stormde het van Mei tot
September; zodat van bad-seizoen
geen sprake was. Men had het niet

slechter kunnen treffen en dit werd
voor de vroede vaderen aanleiding,
om de gemeentelijke exploitatie nog
verder in te voeren, althans, te
trachten, zulks te doen. In de ver-
gadering van 8 Augustus 1891 be-
sloot men, na opgewonden debatten,
te beginnen met het jaar 1892, de
exploitatie der zeebaden, het ver-
huren der strandstoelen enz., geheel
voor gemeenterekening te nemen en
voor de aankoop van badkoetsen.
strandstoelen en verder badmate-
riaal een geldlening te sluiten van
ƒ22.000,—. Deze nieuwe regeling zou
dan voorlopig gelden voor de tijd
van 9 jaar.

Toen was het hek van de dam.
De couranten schreven kolommen
vel over de nieuwe bespottelijke
maatregelen, die het gemeente-
bestuur van Zandvoort ten aanzien
van de bad-exploitatie wilde nemen.
Hatelijke artikelen verschenen in
vele landelijke bladen. Maar óók in
Zandvoort zelf „nam men dat niet".
Het regende protesten van de in-
woners individueel of gecombineerd,
men zond gezamenlijk een protest
aan Gedeputeerde Staten om ver-
zet aan te tekenen tegen dit raads-
besluit en zo kwam de raadsver-
gadering van 28 September 1891,
die tenslotte de grondslag vormde
voor het systeem van verpachting,
zoals wij dat heden in Zandvoort
nog kennen.

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

Internationale sportwagen-races
De K.N.A.C. heeft
het blijkbaar niet
nodig geoordeeld,
de beide plaatse-
lijke bladen in
Zandvoort uit te

nodigen voor de persconferentie, die
j.l. Dinsdag in Amsterdam gehouden
werd. Dat geschiedde voor de eerste
maal in de geschiedenis van de
wedstrijden op ons circuit en wij
betreuren dat zéér, want men heeft
bij de K.N.A.C. toch waarlijk niet
te klagen over de aandacht, die de
plaatselijke bladen aan elk evene-
ment op het circuit wijden.

Bovendien doet men er zichzelf
geen goed mee, want de propaganda
die van deze aandacht uitgaat, valt
zeker niet te onderschatten. Wij
bemerken dat steeds opnieuw, wan-
neer men ons belangstellend vraagt,
bijzonderheden over komende races
te geven. Ditmaal was het wel héél
sterk. Vooral de vele Duitsers, die
momenteel in Zandvoort vertoeven,
zijn sterk geïnteresseerd bij de
komende races van a.s. Zondag en
verzoeken ons om bijzonderheden.
Het spijt ons daarom des te meer,
maar wij zijn „sans rancune", hoe-
wel wij ons, wat de komende races
betreft, dus zullen moeten beper-
ken tot enkele details, die wij aan
andere dagbladen ontleenden.

Wat de wedstrijden van a.s. Zon-
dag betreft, kunt U ervan ver-
zekerd zijn, dat die de autosport-
liefhebbers een onvergetelijke mid-
dag zullen bezorgen. Wie zich de
spanning en sensatie herinnert, die
tijdens de laatst gehouden nationale
sportwagen-race op 2de Pinkster-
dag, 7 Juni, ontstond, zal het met
ons eens zijn, dat a.s. Zondag, wan-
neer de beste rijders uit deze races
wederom aan de start verschijnen,
thans aangevuld met de cracks der
buitenlandse rijders, ons wel iets
héél bijzonders te wachten staat.
Ook thans gaat het niet om de stal-
o£ merken-strijd, maar véél meer
om de sportieve prestaties van de
rijders, die stellig alles op alles
zullen zetten, om elkaar de eer van
de overwinning af te snoepen. Het
wordt dus eigenlijk een herhaling
van de races van 2de Pinksterdag,
doch thans op véél hoger inter-
nationaal niveau.

Er zal in 4 klassen worden ge-
reden, n.l. Idnsse A tot 1500 c.c.,
klasse B van 1500-2000 cc., klasse C
van 2000 tot 3000 cc. en klasse D
boven 3 liter inhoud. Iedere klasse
rijdt 2 races van 25 ronden, d.i. dus
2 x pl.m. 105 km. Om niet met de
tijd in conflict te komen, rijden de
klassen A - B en C - D gelijk,
met één minuut verschil in starttijd.
Om precies l uur start de klasse B,
con minuut later gevolgd door de
lijders in klasse A. In elke klasse
moeten de rijders tenminste 20
lundcn binnen de tijd van de win-
nuar hebben afgelegd, om te \vor-
dcn geklasseerd voor de tweede rucc
over 25 ronden.

De start voor deze tweede 25
ronden zal een beeld vertonen, dat
op ons circuit al niet vreemd meer
is. Men vertrekt dan n.l. volgens de
zgn. „Start Le Mans". De wagens
worden daartoe vóór de pits opge-
steld in een hoek van pl.m. 45
graden. De rijders staan aan de
andere zijde van de weg vóór de
tribune. Bij het vallen van de start-
vlag moeten zij hun plaats in de
wagen op de snelste wijze zien in
te nemen, de motor starten en weg-
njden. Deze wijze van starten blijft
altijd een sensationeel onderdeel
van de race. In totaal zullen pl.m.
50 van de beste amateur-coureurs
uit Nederland, België, Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland,
Oostenrijk en de Verenigde Staten
van Amerika aan de start ver-
schijnen.

In de klasse A zullen de Neder-
landse sportwagenrenners Maus
Gatsonides (op een nieuwe fabrieks
Borgward), Hezemans (op Porsche),
Van der Lof en Gast (beiden met
een M.G. Special) uitkomen. Albion
ziet zich o.a. vertegenwoordigd
door Chapman Margulies en Allen,
wier drie Lotus M.G.'s geduchte
concurrenten kunnen zijn voor de
Porches van Frankenberg (Du.) en
de eenarmige bergkampioen Mathé
(Oostenrijk) en de Italiaanse OSCA's
van Reece (Eng.) en Seidel (Du.).

In klasse B zullen de Veritas-
wagens van Barendrecht en Gött-
gens, en de Triumph TR2 van
Eschauzier de strijd aanbinden met
de Ferrari 500 Mondials van Roos-
dorp en van de Amerikaan Bob

«iTouring Zandvoort»
verzoekt vriendelijk, in ver-
band met mogelijk te ver-
wachten drukte, aan allen,
die slaapgelegenheid voor het
week-end hebben, dit op te
geven met prijs aan stichting
Touring Zandvoort, Raad-
huisplem ,Telef. 2262.

Said en de Cooper Bristols van de
Britten Alan Brown en Rogers.
In deze klasse zal men ook de En-
gelsman Davis op Tojeiro, winnaar
van de internationale sportwagen-
races Zandvcort 1953. aan start
zien verschijnen.

Klasse C toont het magerst be-
zette veld van de vier groepen.
Twee Aston Martins, bereden door
de Nederlander Marlens en de
Engelsman Beauman nemen het
hierin op tegen o.a. Bos Eyssen
(Ferrari 212 Inter) de Belg Dua
(Verilas) en de Brit Deeley (Auslin
Healy). Candidale voor deze groep
is Joke Maasland die een Ferrari
250 Monza zal krijgen.

De klasse boven de 3 liter wordt
volledig beheerst door een indruk-
wekkend aantal Jaguars XK 120 C
met c.a. de Nederlandse rijders Tak.
Tielens, L,aurent, Davids en Van
Dielen. Tegen al dit Jaguar-geweld
zal o.m. de Talbot van de Fransman
Levegh strijd moeten leveren.

U ziet het, een buitengewoon
interessant programma, dat vele
mogelijkheden biedt en waarnaar
door velen reikhalzend wordt uil-
gezien, want het zal HET evene-
ment van dit jaar op ons circuit
worden, dat een aardige vervanging
kan zijn voor de Grand Prix, die we
pas weer het volgend jaar zullen te
aanschouwen krijgen. Moge het
weer thans medewerken: K.

Waarom?
houden Jansen en Pieterse
een Sof-praatje ? (Zie pag. 4.)

BURGERLIJKE STAND
6—12 Augustus 1954.

Geboren: Jan Hendricus Alfred.
zoon van J. Keur en J. Bos; Dirk,
zoon van P. Berkhout en A. M.
Schoorl; Leendert, zoon van L. Bol
en W. P. van Breugel; Hugo Willy,
zoon van L. C. van Heuven van
Staereling en N. C. Pieschel; Mar-
tha, dochter van A. Loos en J. Wil-
lemsma.

Ondertrouwd: J. Kraayenoord en
E. W. de Rooy.

Getrouwd: F. A. J. Water en W.
Visser.

Overleden: J, Paap, oud 74 jr.,
echtg. van W. C. de Wid.

TOB NIET LANGER met Uw
oude Stofzuiger. Vraagt vrij-
blijvend demonstratie met Excel-
sior - Ruton. - Holland Eiectro-
Hocver, enz. Betaling desgewenst
in overleg.
Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - TeL 2974

Bazar
Clarastichting
De jaarlijkse bazar
van de afdeling
arbeids-therapie,
waar door de
patiënten vervaar-
digde werkstuk-
ken zullen wor-
den verkocht ten
bate van. genoem-
de afdeling, zal
dit jaar worden
gehouden op Dins-
dag 17 Augustus.
Van harte bevelen
wij ook thans
weer deze bazar
in de belangslel-
ling van onze
lezers aan. Het is
een gebeuren, dal
elk jaar opnieuw
véél bezoekers
trekt en dat
wordt opgezet om
de paüüntcn in de
gelegenheid te
stellen, óók in het
komende jaar
weer do 7.0 hoog-
nodige geestelijke
ontspanning te
verkrijgen.

In 'n enkele .
nacht Uw teint
stralend moot.
Koop vandaag
nog een tube.

f 3 7 5

Voor de nacht
de groene tube
Voor de dag

do blauwe tube

KERKSTRAAT



LAATSTE DAG Restanten-opruiming ZATERDAG 15 Augustus

Brossois Schoenhandel
Grote Krocht

ONZE REPARATIE-AFDELING
is wegens vacantie gestoten vanaf 23 Aug. t.m. 4 Sept,
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rhandhaafd bleef t;: de rust

:
nI!Voor Uw BADPAKKEN

daarbij in het gedir.g brengend, dat
de zuivere win", op 31 Augustus

r.iet als de adressanten denken.
..Kier wordt een eir.ce gemaakt".
zeg: burgemeester ~nge^certs. ..aan
een zéér onzuivere toestar.c. eer.
tc-estand. zó onzuiver, da: cii méér

benden :hans nog betreuren, da: de
vroegere tcestar.d nie: bleef ge-
har.dhaaid. waarbij de beste stuur-

-Viaar ourserrteester ^.r.ge.osrts
.-ton oraten wat m~ wi.ce. n" ":e:tte
veer een verlcrer. zaak. D'e raad

in het Zandvoortse strand- en bac-

ceputeerde Stater: te berichten, dat
hè: bedoelde adres van ce 145
Zancvoortse ir.geze:enen te be-
schouwen was. óók naar het oordeel
van de raad. als weergevende het
gevoelen van de meerderheid der

Daarop volgde de voor het strar.d-
en badleven van Zandvoort histc-
risch gewerden raadsvergadering
van 24 Xovember 139!. waarbij het
besluit tot het aar.gaan van de geld-
lening van r" 22.QOO.— werd ir.ïe-
trokken en na zéér langdurigc-

vocrtaan te verpachten. Ir. deze
vergadering -.vereen de grondslagen
geiegd voor de verpaching. zoals
wij die ook heden in Zandvocrt nog
kennen en kwam een einde aan een
uitermate slechte, maar óck veel-
bewogen seizoen-periode in de bad-
plaats Zandvoort. die zich in
komende jaren in steeds opgaande
:i;n als badplaats verder on:wik-
kelde. een ontwikkeling, die ook
heden ten case nog steeds voort-
schrijdt. K.

BAKELS Sinds 1E74.

hè: eir.ce. da: voor ^.H.S.. door

He: :ournoc: zal Dinsdagavond

H.3.C. :egen D.C.G. in ': veld kom:,
v.-aarna 10 m:nu:en daarna Sprin-

-.verd ei: r.a 25 minuten speler.

Pos: (S-'.i. Doch nauwelijks! minuu:
daarna was r.e: -.veer Visscr.c^cr.-
maker die ce stand tot 4-1 ver-
hcogce. en hce-.vel Verschoor zi;r.
elftal r.og een ;egënpun:je bezorgde.
maak:e Visschconmaker door eer.

Voor Uw Nylonkousen
BAKELS Sinds 1874.

Speeldata politie-toneel

van. met -velke stand direct daarna "ot-"J r.og «oneer, wcrcen over-.von-
hc-t eir.de k-.vam var. een aantrek- | rierj. blijven de onlangs geannuleer-

| poütie-tcneel tóch gehar.dhaaid. Op
Het vcetbaitournooi werd Den- j 6. 13 en 27 November zal men met

gentje voortgezet met een wedstrijd

Godsdienstoefeningen
GE?^EFO?^rZZP.DZ KSF.-K
Juliana-.veg. hoek Emmaweg

Zoncag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. G .J. Cozijnser. van Hellendoorn.

HZHVGHMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. H. Visser, pree. te Bloemendaal.
7 u.: Ds. H..H. Olceman. Jeugddienst.
Cncer".v.: ..r.;en vreemde rterkc:er^st"
V."censdagavcnd S uur: Avondstilte.

l'iüecev.'erking vicol. cello en orgel.

XED. PHGTZ5TAXTEX BOlvD
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zcndag a.s. 10.30 uur:
Prof. Dr. -J.A. Oosterbaan v. H'lem.

XED. CES. C-E-.iEEXSCHA?SBOXD

PAHOCHIZ H. AGATKA.
Zondagen 6.30. 7.30 en 9.30 uur

Hoogmis. 3.30 en 11 uur H. Mis voor
badgasten met vrije plaatsen. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H-H.
klissen 's morgens 7 en 7.45 uur.

Voor Uw JAPONNEN
BAKELS Sinds 1874.

Trekkerskamp "De Branding»

heef: Za:erdag j.l. de ..top-cag"
van dit seioen bereikt, toen méér
dan 1200 personen, met méér dan
250 tenten die dag in het kamp
arriveerden. Onder deze trekkers
-.vereen pl.m. 200 méér buiten-
lar.ders dan Hollanders geteld. Dit
onverwacht grote bezoek stelde de
^tamp.e.cer. de neer _>i. van Dï}-^.
voor bijna onoplosbare problemen.
daar net kamp op een dergelijke
invasie niet berekend werd. Xa
ruggespraak ie hebben gehouden
met het gemeentebestuur, verkree»

Televisie in ieder gezin

Voor onze oudjes

De voetbalwedstrijd, die a.s. Zater-
dagavond om kwart voor zeven op
het Zandvoortmeeu-venterrein wordt
gespeeld, is maar niet een dood-
gev.-one voetbalwedstrijd, maar een
wedstrijd, waarvan de baten be-
Etemd zijn. om onze Zandvoortse
oudjes weer in September a.s. een
prettige en interessante uit gaans-
dag te verzekeren, een dag. waarop
zij nu allen reeds zitten te vlassen.
Dit alleen al zal stellig voor velen
Uwer aanleiding zijn. naar het
voetbalveld te trekken, maar óók
de wedstrijd zelf belooft hoogst
aantrekkelijk te worden. Een sterk
elftal var. onze ambtenaren, ce
bloem uit de voetbalwereld van
Publieke Werken, Raadhuis, Post
en gemeentelijke takken van
dienst zal er de strijd aanbinden
tegen een zo sterk mogelijk elital
van Zandvoortmeeuwen. Xaar men
ons in het oor fluisterde, komt zelfs
het grootste gedeelte van het eerste
elftal op de grasmat. Het zal dus
zeker een interessante ontmoeting
worden, waar — naar wij ver-
moe-den — óók de humor een
woordje mee zal spreken. Daarom
verwachten wij een zéér grote toe-
loop. Vergeet U het niet. het is
voer onze Zandvoortse oudjes, die
een jaar lang moe-ten teren op deze
enige uitgaanscag in het jaar en er
lang van te voren reeds een hunkt-
ring naar hebben, die ge U zéér
moeilijk zult kunnen voorstellen.
Cm deze ui tgaansdag te verzekeren
:s véél geld nodig en daarvoor
dient óók de opbrengst van deze
originele voetbalwedstrijd.

De entree-prijs? Dertig cent per
persoon. Een bezwaar zal dat vrx>r
ni tmand zijn! Hfct comité ..Ouden
van dagen" te Z&ndvoort rekent op
Uw aller medewerking!

eer eer tecnn
ƒ495.- ei .rT.- p.-.v. |
PHILIPS televisie groet beeld l
ƒ1095.- of ƒ63.20 p.m. |

v a k k u r. c i g :
Bestel nu reeds U-.v toestel
v.d. komende wintermaanden :
PHILIPS Radio : Dat l-nznt U

Thans ook tcesteiler: in een populaire prijs-
i-tlasse. uitgevoerd met drukknopsysteem
en gereed voor f.m. met ingeb. "ar.tenne.
PHILIPS Rcdio fcncf ƒ55.- OT ƒ1.35 p.io'.
U-.v o-jde radiotoestel heeft inruil-v=arde.
ook bit aanschaffing van Uv.- T.V.-toestel.
PHILIPS BANDRECORDER ƒ740.- of ƒ10.- per week.

U slaat er munt uit!
PHILIPS Snel-crcogscheerapparaat ƒ49.75. U-.v oude
apparaat is ƒ10.- -.vaare, terwijl het oude kwastje

In een wip schoon schip!
STOPZUIGERS. div. merken op slee v.a. ƒ2.- p. wk.

Ruton. Holland Electro. Excelsior, etc.
Wij leveren: Koelkasten, div. merken. Wasmachines,
fornuizen e.d. huish. apparaten. - Bovendien verlenen
wij U op alle apparaten creciet-service. - Komt U eens
kijken en luisteren? Wij regelen op prettige wijze de
betaling met U. - Wij repareren alle merken Radio-

tc^stfillen en huishoudelijke apparaten.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTBAAT 7 - TELEF. 2554.

Philips Service Dealer.

ST MZER FRUIT. HET IS GEZOND:

KEMP's FRUITHANDEL
KERKSTRAAT 35 - TELSF. 2452

He- speciale adres in Zendt;c-o-rt cC'Or

fijne fruitsoorten

Elke dag verse champignons
en cantharellen

S EET MEER FRUIT. HST IS GEZOND:

Geen regen, geen trind. noch onireerjg
Kan de klanten verdrijven ransigarerihaii'Drommel.
Dat kom-: u-ie Drommel eens leerde kennen,
Lact rich b:j roortdtiur door hem verixennen!

Sigarenmagazijn DROM MEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

FOTO BAKELS
geeft f 2,50
voor Uw oude camera,

bij aankoop van een nieuwe!

Cc?nere"f reeds vc.n-c.f ƒ 14.50; Afffc. C'iuck f25. — ;
Koack Dvoilez f45, — ; Zeïss Xertcr ƒ75, — ; Agrja
!sc]e-e t-.c. ƒ«*,-; Agja >J.einbee1d Siletre f143.-.

Leica - Rollerflex - Bell & Howel!

HET ADRES voor VAKKUXDIG OXTAVIKKE-
H .̂X en \rERGRCTEX van U'.v vacantiefoto's.

Kerkstraat 29-31 - Sinds 1874
Telefoon 2513

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

Geniet na het seizoen
op de juiste manier van Uw vacantie!

Neemt deel aan onze

6-daagse tocht
naar het

Schwarzwald
Bezoek Waterval van Schaffhausen,
Boden See enz. Voor een prijs aange-
past aan het seizoen.

VERTREK 13 SEPTEMBER.
Geeft U op vóór l September bij:

REISBUREAU

P. KERKMAN
HALTESTRAAT 63 TEL. 2214-2560

|_| flfc
FI-M.

Voora l Uw
dranken:

RODE en WITTE LANDWIJX vanaf 1

Wijn- en Gedistilleerd handel
KERKSTR.12a-TEL.2532

,50 1.60 1,80 1,95 2,15 2,65

AUTORIJLESSEN?
Natuurlijk naar AUTORIJSCHOOL

R. C O K A R T Jr.
Gedipl. inslr. - Nwe lesauto. - Zuid-
laan 26. Aerdenhout.Tel.K2500-27491

Dankbetuiging
Getro.r'en door het innige mede-
leven bij het heengaan van onze

TEUX PAAP
zeggen wij U op deze wijze var-
harte dank.

Aar.dvoort. Augustus 1S54.
Schelper.piein 9.

de heer Var. Dijk toestemming, het
ksmp in de richting van het circuit,
enigszins uit te breiden. — zij het
ook slecht? voorlopig — waardoor
aan alle kampeerders een stand-
plaats kon wcrcer. verleend.

Maar tevens doen zich. nu de

steeds -roeiende is. meerdere cjro-

Vesten en Pullovers
BAKELS sinds :s7i.

:::emer. voor. c:e crïngenc om een
oplossing vragen, waarvan die van
hè: tekort aan toiletten. wel de
rnees: urgen:e is. V,'ar:t deze 1200
irezoe>ters hadden slechts ce oe-
schikking over totaal ach: toi:etten.
hetgeen vanzelfsprekend vee: \s
-reinig is. De kampleider heef: deze

gemeentebestuur gebracht me: hei
dringend verzoek, om eer. zo saoe-
dig mogelijke uitbreiding.

in de nacht van I\Iaandag cp Dins-
dag over dit kamp raasde, aar. de
rr;ees:e 'enten gro:e schade aange-
richt. Ee gehele nach: is men bezig
geweest, om in elkaar gewaaide
tenten :e bergen. De be-.voners
werden. — wat de vrouwen en kin-
deren betreft — ondergebracht bij

alle mogelijke medewerking ver-
leenden, terwijl anderen in het
kamphuis beschutting vonden tegen
regen en wind. Aan vele — dikwijls
kostbare tenten - werd grote schade
aangericht. Dinsdagmorgen, toen
het *.veer nog niet veel verbetering
toonde, zijn de meesten der kam-
pecrders vertrokken, zodat thans de
rust in het kamp is weergekeerd.
Het trekkerskamp zal echter het
komende seizoen in steeds meerdere
mate de aandacht van het gemeente
bestuur gaan vragen, omdat bij een
slecht seizoen als het huidige, bij
een enkele mooi-weer-perioce de
drukte al bijna niet te verwerken
bleek en dus verwacht mag wor-
den. dat bij aanhoudend mooi weer
in de toekomst vele kampeerders
zouden moeten werden teleurgesteld.

Kindervoorstelling
Zaterdagmiddag om 3 uur hebben

voor de jeugdige patientjes van de
Clarastichting een tweetal leden
van het Prinses Inrenefonds deze
kinderen een kostelijke middag be-
zorgd door het vertonen van een
poppenkast en een goochel-demon-
stratie. Vooraf v.-erd bekend ge-
maakt, dat de eerste prijs in de
door het fonds uitgeschreven teken-
wedstrijd was gewonnen door
Licsje Kok, die hiervoor een boek
als beloning ontving.

Op buitengewoon enthousiaste
wijze werd door de jonge kinderen
met de avonturen van Jan Kiaassen
en Katrijn meegeleefd, zó enthousi-
ast zelfs, dat enkelen door de aan-
wezige zusters wat gekalmeerd
moesten worden, omdat ze te zeer
in het spel opgingen. Ook het
goochelen deed de kinderen van de
ene verbazing in de andere vallen.

Zuster H. Hendriks van de afd.
arbeids-therapie bracht de beide
artisten na afloop hartelijk dank
voor de heerlijke middag, die men.
de kinderen had bereid en bood hen
namens de jeugdige patiënten een
tuiltje bloemen aan. Het werd een
kostelijke middag, waarover door
de kiemen stellig heel lang zal
worden nagepraat.

Geslaagd
De heer J. H. Keur slaagde te

Amsterdam voor het Middenstands-
diploma. Onze felicitatie!

Seizoen-evenementen

Stichting „Touring Zandvoort"
heeft thans nieuwe data vastgesteld
voor de seizoen-evenementen, welke
door slechte weersomstandigheden
een of meerdere malen, moesten
\vorden uitgesteld.

De Zandbouwwedstrijd is thans
vastgesteld op Dinsdag 17 Augustus,
aanvang 9 uur in zee- en zonnebad
..Termes" aan het Noorderstrand.
Inschrijving hiervoor Maandag- en
Dinsdag a.s. van 9-12 en 2-5 uur aan
het kantoor van stichting ..Touring
Zandvoort". Raadhuisplein.

Concerten in de muziektent op het
Raadhuisplein: aanvangend 8 uur:

Zaterd. 14 Aug. Haarl. postfaniare
Zondag 15 Aug. De Haagse jon-

genskapel ..Sunny Boys"
Donderdag 19 Aug. Afscheidscon-

cert Tyroler Muziekkapel.
Zaterdag 21 Aug. Zandvoortse

Muziekkapel.



FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 1 9 Telefoon 2510

Wij leveren op gemakkel i jke betalingsvoorwaarden alle bekende m e r k e n
Foto-. Film- en Vergroiin^sapparaten. Kijkers en Tape-recorders.

DE NfEUWSTE C A M E R A V A N A F F 54.-
Kleurenfo to en Snialiilrns. Levering door geheel Neder land .

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Keper Te!-:'. 2550

Yanai Vrijdag 13 t.m. Dinsdag 17 Augnstns
C T TT T R (Wegens grote lengte dezer film
" *-' *- ' IV slechts één avondvoorstelling)

M-G.M. presenteer: U: HO3ER.T TAYLG3
DE3OHAH KEHH in:

Quo Vadis
(Kleur cocr Techr.icolor>.
Zntr€spr:.j:en: par'^e: ƒ0,75: pcrrerre f 1.20
Src::es-3c:cc7i J'1.50; Loge f2, — .

(Toegang 14 ;aar;.
PLAATSBESPREKEN DRINGEND AANBEVOLEN.

Woensdag 18 en Donderdag 19 Aug. 7 en 9.15 n.
Cp veelvuldig verzoek presenteren wij U
j.ï.G.M.'s spectaculaire Technicolor me:
3ET7Y HirrrcX - HOVTARD KEEL

Annie get your gun

Zaterdag 14 Augustus 2.30 uur
(Alleer>. b:.? slecht ireerj

DAVID XiVEX - CAESAR RCMERO
:r> de ïechrjcclcr Showfilni:

Lach en vergeet

Vanaf Zondag 15 t.m. Donderdag 19 Ang.2.30uur
(All eert. b;/' slecht u: e er;

De vrolijke gevangenis
(AZle leeftijden).

Plact-s'oespreken ceceHjks ver. 11.30-12.30 trur.
Telefonisch onder no. 2550.

Grote afslag

Slager'GA U S
KERKSTRAAT l-. - FOOX 2102

cocr caiir.g var; ce veepr::ïer..

Eet het beste vlees
voor een schappelijke prijs:

MODERN ""DOORSMEER S1A710N

CSSELAPPEX . ...

Gr.KAX.1 (h. c. h. l ................. r'1.60 500 sr.
HIETSTUX TAHTAHE ......... eer stuk "0.40
ELIXDE YIXKEX ............. per stuk :0.i5
SAL'CIJZEX. gemaakt van uisluitend

Varkensvlees ƒ1.90 500 gr.
KAM GEKAKT (fijn gekruid) ...... Yl.9ü 500 gr.
Ie kw. KALFSVLEES (geen r_uch:er)/2.ÜO 500 gr.

5GO gram HAHD XTEHYET ................ .r'O.TO

TTEEKEXD LUXCHPAKKET (cii vlees)
IQO gram Pekelvlees ............ > CC «f

\ v O V^ l.
Een stukje van onze beroemde echte Gelderse

gekoekte worst ƒ0.75 per 250 gram.

Hï;r>c-, rCc:f=- e?. Vcrliensrlee?.

Rijwiel-. Motor- en Bromfietshande!

Jac. Versteege
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

H.SVI.W. - UPISQN
met JoL.ö. motor

Agent UNION en RALLEIGH RIJWIELEN.

Reparaties auto's en motoren.

Stalling voor auto's enz. Ziet onze etalages.

Seizoen-opruiming
Alle zomergoederen tegen abnormale
prijzen, waarvan iedereen moet profi-
teren. SLECHTS ENIGE DAGEN.

Op alle zomerrestanten
belangrijke kortingen

HAAST U!
Er zijn natuurlijk diverse enkele stuks!

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 4O - Te lef. 2087

AEIéén onze gewaarborgde kwaliteiten

Zo juist ontvangen: „Sturka'
lange Damespantalons
in sabardine en melton in diverse t inten.

Eens klant! Blijft klant!

Zondagsdienst doktoren
Gedurende de seizcenmaanden (Juni
Juli en Augustus) is de Zondags-
dienst voor de Zandvoortse doktoren
opgeheven. De vier plaatselijke art-
sen (Dr. B. Entzinger. Dr. H.K. var.
Es. Dr. J. van der Meer en Dr.
C.F.M. Robbers) zijn dsn voor spoec-
ge%'Eiien doorlopend te raadplegen.

Zondagsdienst
wijkverpleegsiers

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur. alleen bij noodgevallen.

-4.s. Zcriccp: Zr. C. W. van Dijk.
Gasthuishcfje 27. telefoon 2791.

>&.r -
Van Maandag 16 Augustus af:

elke avond 8 uur
AAN VLEUGEi ECN7 CLAVIOLIXE

de de bekende radio-pianist
van het ensemble
EDDY CHRISTIAXI.

ZLANDVOORT

i ANNEX C AS AKST „EXTASC"

*Dageb'jks

OKKEST NICO DS VKISS
er. zijn solisten.

*
In ons internationaal cabaret-programma :

ANHA fOlK
Danseres.

*
CLAKISSS 6 MARVIN
Het opwindende danspaaT

uit Zvid-Amerika.

LYNE ST CO.
De wereldberoemde parodisten.

Zondagmiddag thé Dansant.

Ernstige aanrijding
Doordat — %'olgens zijn verkla-

ring — de motor van. de alhier
wonende B.B. Zaterdagsvind om-
streeks 7.30 uur slipte in de bocht
van de verlengde Haltestraat, kwam
hij in botsing met, een van de
andere kant naderende vrachtauto.
Ee motorrijder bekwam hierbij een
vrij ernstige verwonding aan de
rechterhand. Dr. B. Entzinger ver-
leende de eerste hulp en. liet hem
per ziekenauto naar een Haarlems
ziekenhuis overbrengen, vanwaar
hij, na behandeld te zijn,> naar huis
kon terugkeren.

Oefentocht reddingboei
De reddingboot ..Dudok de Wit"

is Zaterdagmiddag uitgevaren voor
de driemaandelijkse oefentocht. Dit
atlijd interessant gebeuren trok
vanzelfsprekend grote belangstelling
van de badgasten. Bijzonderheden
deden zich niet voor.

Opening Kennemer Sportpark
Het Kennemer Sportpark is thans

zover gereed, dat de officiële ope-
nhig binnenkort zal kunnen plaats
hebben. Dit zal geschieden op Zon-
dag 5 September a.s. Het officiële
programma zal nog nader v.-orden
bekend gemaakt, doch vast staat
reeds, dat een voetbalwedstrijd
T.Z.E.-Geel Wit hiervan een onder-
deel zal vormen.

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Tevens hetcdres r oor al
Uw bloemen en planten.
Elke dag
verse bloemen!

Badgasten en inwoners
komt

klaverjassen
ten bate van de uitgaansdag
Zandvoortse OUDEN VAN DAGEN

op MAANDAG 16 AUG.
8 uur
in

„Zomerlusf"

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

DEVELOPP1NG
PRINTING

.c Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer r A
r\\\nb FOTO "LIONi> v^l
y\VA HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL. 2778

2 min. van het station 1 2 min. de la Gare
2 min. from the station | 2 min. vom Bahnhof

^KA'S
DEVELOPPEMENT
T1RAGE

ENTW1CKLEN
KOPIEREN

ZANDVOORT

Zondag
15

AUGUSTUS
INTERNATIONALE

sportwagenraces
Aanvang 1 uur

georganiseerd door de

K. N AC.

Soc.-economisch onderzoek
Xa een periode van voornamelijk

oriënterende werkzaamheden heeft
het onderzoek, dat door de gemeente
wordt ingesteld in verband met haar
uitbreidingsplannen, 'een tweede
stadium beieikt: het enquête-werk.

Een groot deel van de winkel-
stand heeft reeds persoonlijk kennis
gemaakt met het onderzoek, dat er
op gericht is een zuiver inzicht te
krijgen in de structiiur en de pro-
blemen van de middenstand. De
winkeliers worden dan ook vrien-
delijk verzocht om de onderzoekers
te woord te staar, en het 'cetreffen-
de formulier zo nauwkeurig moge-
lijk in te vullen.

Een ander deel van het onderzoek
betreft het toerisme, waarvoor de
medewerking gevraagd wordt van
alle inwoners van Zandvoort. die
kamers verhuren. Ieder is er ten
zeerste bij gebaat, wanneer de ge-
meente en dat zijn alle inwoners,
een juist beeld krijgt var 't vreem-
delingenverkeer. Sterker dan ooit
is weer gebleken van hoe vèrstrek-
kende betekenis het komen of wég-
blijven van vreemdelingen is: ster-
ker dan ooit wordt de behoefte ge-
vceld om een beter inzicht te krij-
gen in het vreemdelingenverkeer
en de wijze, waarop het kan worden
bevorderd. In de loop van de vol-
gende week zullen alle kamerver-
huurders een formulier toegezonden
krijgen, waarvan de gemeente ver-
trouwt, dat zij het aan de inwonende
gasten ter hand zullen stellen. Ook
onze gasten worden beleefd ver-
zocht om hun volle medewerking te
verlenen aan dit onderzoek, dat er
mede op gericht is om hun verblijf
in de gemeente Zandvoort zo aan-
genaam mogelijk te maken.

Zandv. Operettevereniging
De Zandvoortse operettevereniging
is reeds weer druk doende, zich
voor te bereiden op de eerstkomende
uitvoering. Onder leiding van de
gebroeders- Kick en Henk~ Steenkist
heeft men in studie genomen Joh.
Strauss' bekende operette ..De Zi-
geunerbaron''. De uitvoeringen zijn
vastgesteld op 25. 27 en 28 Oei. a.s.
in theater Monopole.

Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9

TELEFOON 215O



DRINK NU F R A N S E LANDWIJN!
•: :-M' -ï: fes- :::: er. v,::,

De wijn die U in Frankrijk zo heerlijk vondï

JANSEN EN PIETERSE

T£ 2===
Aaverrenïieïanef

Uw koffiepot kan niet groot genoeg zi/'n

J. v.d. _MEER

Wegens vacaniie
AFWEZIG

TANDARTS BEEK i

AFWEZIG

GROENMERK 241

ROODMERK 227

BRUINMERK 212
ÊH c-iz£ ejrL'5 sos^

ORANJEMERK 261

ALBERTHEUN KOFFIE
Loopjongen gevraagd

G. J. TER WOLBEEK

Kaptein Mobyletie,

SMEDESTRAAT 19

Te koop: !
Flat met garage i
en centrale verwarming

Katholieke
Begrafenisverzorging

P.A.d'HONT

Beter en voordeliger
bij Slagerij Burger!

U profiteert van onze grote omzet en onze
moderne verkoopmethoden!

SL i {2,45 .-'235 &:•;• gr.

: : . ir. :-:=^ ~i / 7 Q -._ _._ 3p-.-s_-_£____ - / 53 t»

Let op onze speciale aanbiedingen v.d. boterham!

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Hall&straa.t 5 - Zancvoort - 7e!. 2994-2643

V a canlie-Service!
liUft hei polrtie-rapp-ort ] Inbraken en diefstallen

Jongen gevraagd !;;B^E;SÉfS^S! lïSlïJKSsS

GESTOOKTE CITROEN JENEVER
Slijterij BROKMEIER 1505 p. Liter

w AI TP=;TRüT <=,n . TPI PFnnw •snno --j-•- 5» «.. .v .HALTESTRAAT 50 - 2002
r;*i;en.vJ:=~:.r. Hae-lerr.. "~ i de -.iniaruMr srlfï-aar.. Verrr.cede-

; 1;;!-: := -en hier ir. de arbeid ge-
! Inbraak

Gemeub. te huur aangeboden:
Vrij beneden- of bovenhuis

Best (N.B.)

VRAAGT

een leerling Verkoopster

een leerling Kousenreparatrice

HALTESTRAAT 11

VRAAGT
bij Uw inkopen
óók in Z a n d \ ^ o r :

Hoboca Reisbonnen
HOBOCA v.-ir.ktüers
zij r. herker .baar
aar. ce raarr.bilje:;er..

Gratis reizen
H O B O C A kilometerbewijzen

Slagerij LA V8ANOE
K l e i n e Kroih: 1 - Tsiefoon 2^32

De beste en de goedkoopste
slager van Zandvoort!

Weet U dat?
GZKAXT h.o.h. ..
CSSri_-_p?ZK v.a.

HIZTSTVK
O5SEHAAS

JTa'^s- er. Vc

. .-'2 -̂V 5?-': gr.

. .-'2.350» gr.
-'3. — 5« ar.
':'Z2!: 50'J gr.

-.-=- c;el="".=- v=ri &^r_ D=rz.rsg van

eigeritcr^r.en va.- '.e Z=r.ivc-rr: ' hier ioor de o-g~lr:en ac:;:erde'̂ r
"

Daar geer. b=paa'.d , -=r^s:cr:e dee-d Din=,dagrr_iddag
v.'aarcevolle arxil:ele" hier -.-erder. esn Dui^e dsnxe aangir-e. da: naar

• Baby op het hoofd geslagen

Bezoekt
ce

Automaten-
speelzaa!

in gebouw

9,Zomer8ust"
Kosterstraat 5

-.•;es te vraien. l:e: haar 9 vreter.

er. liei deze veer verder C'r.derz.->5'-:

! Hcï-.vel aar.vin>:el::i: vcor een

l Zor.dag -vas de :^es".£r.d var. de

! Administratiekantoor A. F. HEUFT

zv.-£rr.rr.er- v.-as. i oen z:; uit zee

by.-en es de 5-.oe: en -,vai de po—e-

HOOGWATER

is 3.53 ::.:o LSJZ: 23.*o
:5 4.3". 11.30 16.57 24.C>'J 3-ÏO-!5.C'Q
17 5.03 12.M 17.35 -^ 9.W-Ï5-39
13 543 139:* 13.17 ; .3. j 10.00-15.3J
15 6.32 13.30 1S.57 2.'Vj IÖ.M-IT.OÖ
2'.' 7.15 14.00 13.4-0 2.S9 11.00-17^0
21 8.05 15.0-3 2-3.36 3.30 12.OT-13.3D
5cT.e'.5e.-;eic <J;OT ?. r.c.J5:;eKCrn.

f TAXI?
26OO

5CHROEDE?. - KOC-EVTEG 50
T-;-j'-en. :^r.je c;'i:c-iae-..

Ook uw adres
Eerste Zand v. Aardappelhande!

A D/*^| Prinse&s&wsg 15
. DVJL. Jelef. 2066

Z a r ï o n s s a a n n -
Telef. 2235

""" j Heeft U iets op te ruimen?

ort | ;r-b:';---5 " Cva.-a: :c- onxbitder.:
• p v;A7£HDHIXKEH - TEL. 2164
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O^;ciee.' Kodak en
Bsi! i Hov/eü Dealers

LE1CA sceciaiis:en

F O T O B A K E L S Ls.3.' Uw v£c=n~efo:o's

- "ELE-OCN 25'. 3
<er. h e: 's &e~
£.~ïr.= vc" Uvi' ïev

ALLEEN FOTO BAKELS GEEFT F 2,50 VOOR UW OUDE CAMERA, B!J AANKOOP VAN EEN NIEUVt'E!

Kennemer Sportpark
Z.V.V. Zandvoortmeejxwen

Eva Bel

G-ods-dienstoefeningen

Voor U .v Overhemden
BAKELS =--- •-••--

Voor Usv BADPAKKEN
BAKELS s-dr :-*

Nieuwe sporrvelden
nog niet in gebruik

-•*f-'-K -i- • "--'j- ~~-\--_~~-f-~_- ~•£-'- Bekend Zandvoorler

Van
Voor U'iV Nyionkousen • -=-. 2.-^.

BAKELS £i^:v-4 • ̂ J^^

Om de «zilveren watertorens' -"=-~^=.-^~^.

gevaüen

'""~ ; ~. r _." r/.." Zandv.meeuwen - ambtenaren -'=

: ür- ---.-. --lï-„-.'-- -.^ i ^>ï.i.-•_.-.= —.T. ~-~-i~. --'.-.-.-.-.~.-- Z;_ Voor U v/ JAPONNEN ?«
BAKELS' s_-, :i-t ^

Postdurvenspori

- of bore.nh.uls

^i - - ir
- ;: ^; >s ;-c c-i.=":: :'~? G. "£;•->- ,Zandv. Korfbalclub

2 uurs-r'rt op het circurt ; -- ; ~~T "-."ïrSisrLzï ' vi'"

Miniatuur kermis

Zo m er a vond concerten

Vesten en Pullovers
\ BAKELS S==S:ÏT*

Mondacc-ver. «Excelstor»



FOTO-KINO HAMBURG
Grote Kro-cht 1 9 T el ef o-o n 251 O

DE NIEUWSTE C A M E R A V A N A F - 66.-

Loopjongen gevraagd

De Zandvoortse
Schoenmakers cz.s.p.v.)

z ."r, iveg-sns VACANTiE

gesloten
van 30 Augustus
t.m. 4 September.

MODELLEN

Brossois Schoenhande

lgarenmEgazrn DROMMEL

Het geheim van ons succes?
Grote omzet en moderne verkoopmethoden !

Daardoor is S.lagerij Burger fceter en niet duurder l

' i 2,45
.79 et

Le: G p onze spec:=j£ aar.c:ec.r,ger v 2. cc:s"r-£.-n:

Gebrs. BUR<3ER!s SLAGERIJEN

Elke avond S uur &
Diverse avonden optreden van de beroemde radio-zanger EDDY CHRISTIANl

'Ingezonden

HOTS L 30UWZS

OKKSS7

NICO

W1LMA

HICTOKfA OS LA T0RRS

CLARISSS & MARVIN

WëSTSR

RTcÖKAR' f j rT '

SLAGERIJ-SNACKBAR

Afslag Rundvlees!!

"V SN "*•, (AX

Baïeinlo-cs en j
duurzaam elastisch

?-: s :. 29.75

TAXI

P. Kerkman

Weekend-reclame:

: x l? p'ëïSLvfièüf" ~' ~" ~ > 85 et.

::':=r C-IK"'"-f'ÉSsr"" ~ ^ 65 Ct.
::: r- 3£^3 Gr.-: ~;.= 5T 75 Ct.

De verkoop rte=: ;e~e-e c-:s" e : -g >an
Mevr. Peters-Smit, betcwaam corset-spe-
cialiste -e: e-e- 2S _ = a- ï";e e-- = --r. Z." ".s

i Oefening Staalt Spieren

tel. 10&05
Grole Ho-utilraat 1 1 O, Hsa.rlera l.o. Cinema Palaee

Fijne
Vleeswaren

KOimER's

Grote

HOOG WATER
^ ~,' H ~.~ ^ TT 5:-c-.:

be-r-ci;:-

Nieuwe oogst BESSEN JENEVER
Slijterij BROKMEIER 1575 p. Liter

Uii TPCTTPAAT sn . TPI PFnnw ?nn-? 5 ï" "~ "^^HALTESTRAAT 50 - TELEFOON 2002

Zandbouwwedstrijd Ook uw adres
Esrsia Za-Tci

A ROI Pnosesiowee 1$
• D W L. Telef. 2OS6

G, J, TER WOLBEEK
Kapiein Mobyletie,

SMEDESTRAAT 19

Wat voor feest of partij?

C-'.anver-i. p?rcsleir.. t-es^ek

21*4

Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9

TELEFOON 215O



FRANSE
(f 1,50 per fles, rood en wit)

in Fratikrifk zo heerlijk vond! Kostverlorenstr. 34 - Tel. 2856

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 o£ 4, 13 et. p. m.rn.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. I'S,- p. week.
T.C.v.d.Schelde, HaUestr. 7
Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde Chiropodist(e),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
WERKSTER GEVRAAGD.
Voor Maandag van 9-5 u.
Aanm.: Mevr. Rahusen,
Grenslaan 4, Aerdenhout.
Met spoed gevraagd NET
MEISJE voor hele o£ halve
dagen of een flinke Werk-
ster. Mevrouw Cats, Bre-
derodestraat 101.

C. F. M. Robbers
Arts.

AFWEZIG
van 22 AUG. tot 5 SEPT.

De andere doktoren
nemen waar.

WONTNGRUIL
AANGEB. A'dam 2e etage:
4 kam. zolderkam. balcon
en keuken. Mooi uitzicht.
Br.: W. L. v.d. Beek, Da
Costakade 27. A'dam.

Brillenspecialist

Mr. Opticien.

Eerste klas
Reparatie-inrichting

HALTESTRAAT 58
TELEFOON 2174

Erkend leverancier
voor alle Ziekenfondsen.

Maandag 1 3 Sept. beginnen de lessen

BOEKHOUDEN
MIDDENSTANDSEXAMEN
Mod. Bedrijfsadministratie

INLICHTINGEN Maandags van 7 tot 9 uur.
N. J.Th. SCHMIDT, Ier. boekh. M.O. tel. 14506,
Haarlem. Julianaschool, Brederodestraat 15,
Zandvoort.

Theater „ftflonopole
Dir. Gebr. Koper

39

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 20 t.m. Maandag 23 Augustus
7 en 9.15 uur

Wij presenteren U:

CHARLIE CHAPLIN's
FESTIVAL
Chaplin zoals U hem het liefste ziet!
Chaplin zoals U zich hem herinnert!
Chaplin met ie grote schoenen, bolhoed
en wandelstok! Alle leeftijden.

Vanaf Dinsdag 24 t.m. Donderdag 26 Augustus
7 en 9.30 uur

AUDREY HEPBURN - GREGORY PECK

ROMAN HOLIDAY
Een Prinses neemt vacantie. De vrolijkste
24 uur die welke Prinses ter wereld ooit
beleefde! Alle leeftijden.

Vanaf Vrijdag 20 t.m. Donderdag 26 Aug. 2.30 uur
(Alleen bij slecht weer)

STAN LATJREL - OLIVER HARDY

Gezworen kameraden
Alle leeftijden.

Plaatsbespreken dagelijks van 11.30-12.30 uur.
Telefonisch onder no. 2550.

Op heterdaad betrapt
In de nacht van Zaterdag op Zon-

dag arresteerde de Zandvoortse
recherche een viertal Amsterdam-
mers, die op heterdaad werden be-
trapt tijdens het ontvreemden van
twee accu's uit geparkeerde auto's.
Daar het vermoeden rijst, dat men
hier te doen heeft met hen, die de
laatste tijd herhaaldelijk uit in
Zandvoort geparkeerde auto's
diverse voorwerpen ontvreemdden,
wordt het viertal voorlopig nog
cp het bureau van politie alhier
vastgehouden voor nadere onder-
vraging. Intussen werd aangifte ge-
daan, dat Zondagmiddag tijdens de
races uit een op de Boulevard ge-
parkeerde auto een draagbaar
radiotcestel werd ontvreemd. Het
afgesloten portier werd daarbij ge-
forceerd.

Brand op het Kerkplein
Vrijdagmiddag om vijf "uur werd

de brandweer gealarmeerd voor een
brand, welke bleek te zijn ontstaan
in 'de groenten- en fruithandel van
de heer v. D. op het Kerkplein no. 2.
Vermoedelijk door kortsluiting was
een begin van brand ontstaan in de
achter de winkel gelegen opslag-
ruimte, waar enkele dekzeilen en
pakkisten aan 't smeulen waren
geraakt. De rook uit het dak dead
het ergste vermoeden, en bracht
véél belangstelling, doch de brahd-
weei*, die direct ter plaatse was,
wist met snelblussers dit begin van
brand spoedig te doven, waarna de
rust in dit drukke dorpscentrum
spoedig weerkeerde. De schade
bleef beperkt tot de dekzeilen en
was niet groot.

Voor het trommelcorps
A.s. Woensdagavond 25 Aug.

wordt door het trommelcorps van
de Zandvoortse Badkapel een pro-
paganda-avond in ons dorp gehou-
den ter versteviging van de kas. Er
wordt , een beroep op het publiek
gedaan, met milde hand te geven.

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

DEVELOPP1NG
PRINTING

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO «LION».

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL. 2778
2 min. van het station l 2 min. de la; Gare
2 min. from the station 2 min. vom Bahnhof

DEVELOPPEMENT
TIRAGE

ENTWiCKLEN .
KOPIEREN

JANSEN EN PIETERSE

Zeg Jansen, ken jij die meneer
Franse?

J. Welke meneer Franse?
P. Nou ie weet wel, die dikke

heer met dat vlinderdasje. Die gaat
zich binnenkort verloven en dat
wordt een verlovingsfuif, waar
iedere inwoner van Zandvoort graag
heen zou gaan.

J. Je maakt me wel nieusgierig
Pieterse.

P. Nou, ik zal -het je vertellen,
maar je moet er niet verder over
praten. Het is een gezellige, flinke
en vrolijke dame en ze heet Land-
wijn.

J. Dat is rne toch wat! Stel je
voer, dat er op die verlovingsfuif
Franse Landwijn van Hamers'
wordt geschonken!

P. Dat is 'et 'em nou juist Jansen.
Die t-wee hebben tijdens hun ken-
nismaking in Frankrijk die wijn
leren kennen en nu bij Hamers een
flinke hoeveelheid ingeslagen. Rode
en witte a ƒ1.50 per fles!!.

J. Zeg Pieterse, ik bedenk daar,
wanneer die twee straks trouwen,
wordt juffrouw Landwijn mevrouw
Franse - Landwijn en als ze de
bruidsuikers strooien op hun trouw-
dag van het raadhuis af, dan roepen
de jongens vast: „Daar is het echt-
paar Franse-Landwijn" en mis-
schien wel erbij: „Voor ƒ1.50 per
fles, want die Franse Landmijn van
Hamers is overbekend!

P. Praat me er niet van. Iedereen
in Zandvoort spreekt erover. En
laat ik nu voor de etalage van
Hamers in de Haltestraat meneer
Franse en juffrouw Landwijn zien
staan; vol aandacht voor de mui-
zen, die ze óók in de Franse wijn-
kelders zagen.

J. Dat waren niet dezelfde Pie-
terse, want dat waren fatsoenlijke
muizen, die aten n.l. de etiketten
niet van de flessen af.

P. Waarom niet Jansen?
J. Omdat die etiketten er in

Frankrijk nog niet opzaten, Pie-
terse! (Adv.)

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten; en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Voor a! Uw
dranken: van

Rode en witte Landwijn vanaf fl,5O per fles.

Wijn- en Gedistilleerd handel
KERKSTR.12a - TEL.2532

Ter overname aangeboden:

WINKELHUIS
in hoofdstraat van Zandvoort

Oppervlakte 36 m". Met overname van gedeel-
telijke inventaris a ƒ2500,-. Br. no. 12-12
bureau v.d. blad.

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

VERZORGT AL UW DRUKWERK

Slagerij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

De beste en de goedkoopste
slager van Zandvoort!
Weet U dat?

GEHAKT h.o.h ƒ1,60 500 gr.
OSSELAPPEN v.a. .. ƒ 1,85 500 gr.
MAGERE LAPPEN .. ƒ2,10 500 gr.
RIBLAPPEN ƒ2,10 500 gr.
HOSBIEF ƒ2,30 500 gr.
LENDE ƒ2,35 500 gr.
BIEFSTUK f3,- 500 gr.
OSSEHAAS ƒ3,20 500 gr.

Kaljs- en Varkensvlees
tegen scherp concurrerende prijzen'.

Rijwiel-, Motor- en Bromfietshandel

Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

H.M.W. - .UWIOfcS
met J.L.O. motor

Agent UNION er. RALLEIGH RIJWIELEN.
Reparaties auto's en motoren.

Stalling voor auto's enz. Ziet onze etalages.

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomer&usf"
Kosterstraat S

r//

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Tevens hel adres vooral
Uw bloemen en planten.
Elke dag
verse bloemen!

Zandvoortse Melkhandel 1954
Geopend van 5 t.m. 11 Sept.
J. BRAND, Oosterparkstr. 60
P. KOPER, Swaluëstraat 3
L. v.d. MIJE, v. Ostadestr. la
J. KOL, Koningstraat 75
P. CASTIEN, Helmersstr. 11

Standplaatsen (tot l uur):
Plan Noord: Hk. Vondellaan-
Nic. Beetslaan tot 11 uur.
Kostverlorenstr.-Julianaweg
tot 10.30 UUT.
Wilhelrninaweg-Weimarweg
van 10.45-13 uur.
Halte De Tol.
Brederodestr. - Dr. Gerkestr.
Hogeweg bij Warmerdam.
Haltestr. bij Fa. Kranenburg.
Stationsplein
Jan Snijerplein - Stationsstr.
Zandvoortselaan vanaf Kenn.
Golfclub wordt ± 8 u. bezorgd

Geopend van 12 t.m. 18 Sept.
J. BISSELDORP, Koriingstr. l
Pa. DE JCODE, Stationsstr. 2
D.v.d.WERFF, v.Os;;sdestr.22a
P.WARMERDAM, Hogeweg 29

Standplaatsen (tot l uur):
Plan Woord: Hk. Vondellaan-
Nic. Beetslaan tot 11 uur.
Helmersstraat tot 13 uur
Kostverlorenstr.-Julianaweg
tot 10.30 uur.
Wilhelrninaweg-Weimarweg
van 10.45-13 uur.
Halte De Tol.
Brederodestr. - Dr. Gerkestr.
posterparkstraat bij Brand
'8-11 uur.
Fred. Hendrikstraat
van 11.15-13 uur.
Stationsplein
Kerkplein.
Zandvoortselaan vanaf Kenn.
Golfclub wordt ± 8 u. bezorgd

De verkoop geschiedt uitsluitend a contant.

Voor alle flessen wordt statiegeld berekend.
Tevens wordt meegedeeld dat in noodgevallen (zieken en ouden

van dagen) de melk zal worden gezorgd.

De winkels zijn geopend tot 6 uur, Zaterdags tot 7 uur I
Standplaatsen geopend tot t uur, Zaterdags tot 3 uur!

ZONDAG's GESLOTEN! ,

Zondagsdienst doktoren
Gedurende de seizoenmaanden (Juni
Juli en Augustus) is de Zondags-
dienst voor de Zandvoortse doktoren
opgeheven. De vier plaatselijke art-
sen (Dr. B. Entzinger, Dr. H.K. van
Es, Dr. J. van der Meer en Dr.
C.F.M. Robbers) zijn dan voor spoed-
gevallen doorlopend te raadplegen.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

Zondag a.s.; Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telet 2306.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERU

„MARIËNBOSCH"
staan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF!
Hogeweg 29 - Telef. 2464

Groot en klein vinden
VANDERWERFF's

brood FIJN!
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Waarom doorgaand verkeer?

Het is ons steeds opnieuw bij liet.
beluisteren van de concerten in de
muziektent op het Raadhuisplein
een raadsel, waarom, onze politie er
•niet toe overgaat, gedurende de tijd
van het concert, enkele uren het
verkeer om te leiden, b.v. heen via
de Hogeweg en terug via Zeestraat-
Kostverlorenstraat. Het lijkt ons
nog al eenvoudig en zonder moeite
op te lossen en 't gebeurt toch wel
•meer? b.v. op wedstrijddagen op het
circuit? Dit doorgaand verkeer is
wel zéér hinderlijk. Het geeft onze
*politie handen vol werk en vraagt
zéér veel tact om nijdige gezichten
te voorkomen, wanneer b.v. het pu-
bliek, terwille van het verkeer, als
haring in een ton op het Raadhuis-
plein wordt samengedrukt of slechts
•van de trottoirs af het concert kan
beluisteren. Bovendien geeft het de
uitvoerenden óók véél overlast.
Overal elders kan men wel omlei-
den, maar in Zandvoort natuurlijk
•weer niet. Wij hopen nu maar inhet
voordeel van politie, - uitvoerenden
en publiek, dat dit het volgend sei-
zoen wél zal kumien. Wij zouden
niet weten, wat voor bezwaren
daartegen bestaan, tenzij men van
het standpunt uitgaat, dat men
graag iets moeilijk maakt, wat
makkelijk kan.

Badgasten,

Wanneer U deze editie van Zand-
voorts Nieuwsblad ontvangt, zal dat
alweer het laatste nummer zijn van
seizoen 1954. Daarmede is seizoen
1954 — althans wat de hoogtijdagen
betreft, — alweer voorbij. Ce zult
het met mij eens zijn, dat wij aan
seizoen 1054 geen al te beste herin-
neringen bewaren. Het was het
slechtste seizoen sinds 1831, dat
Zandvoort ooit gekend heeft. Het
was slech' zowel voor U als voor
ons in Zandvoort. Misschien is het
•maar gelukkig, dat de mens het niet
in handen heeft, goed of slecht weer
te bestellen, al zouden wij het dan
vanzelf voor de achter ons liggende
zomermaanden op zonnig en warm
weer hebben laten aankomen. Nu
hebben we elkaar gelukkig niets te
•verwijten. U hebt gemopperd, wan-
neer U op koude, regenachtige da-
gen met Uw kinderen achter de ra-
men zat te kniezen met eert hunke-
ring naar zon in Uw hart, maar wij
in Zandvoort hebben evenzeer ge-
rnopperd, omdat die zon maar niet
komen wilde. We hopen van harte,
dat het een volgend seizoen dubbel
en dwars zal kunnen worden inge-
haald. want U weet het evenzeer
als wij hier in Zandvoort, dat onze
badplaats van <Ie zon moet bestaan,
Er is een gevaar aan dit slechte
seizoen verbonden, waarop ik U
tenslotte nog even wil wijzen, dit
gevaar, n.l. dat men gauw geneigd
is te zeggen, gedachtig aan de
slechte dagen, die we hebben gehad:
„Dat is de laatste keer, dat ik in

„WURF-PRAET'

WULLUM v.d.WURFF;
We .moste 't hoogseizoen maer

naer de Sunterklaestijd
verschuive

Vuurwerk en concert
Dank zij de medewerking van de

Stichting „Tcuring Zandvoort", is de
Cranjevereniging ,,Zandvoort" erin
geslaagd, ter sluiting van seizoen
1954 op Dinsdag 31 Aug; een groot
luchlvuurwerk te ontsteken op het
strand vóór de Rotonde, dat om 9.15
uur zal aanvangen. Aan dit vuur-
werk hebben verschillende Zandv.
bedrijfs-explcitanten hun medewer-
king toegezegd en het zal wor-
den voorafgegaan door een con-
cert van de Zandv. Muziekkapel op
het Raadhuisplein, aanvangende om
8 uur, welke kapel dan omstreeks 9
uur een mars door het dorp naar de
Rctcnde zal maken.

Uitslag ballonwedstrijd
Stichting Tcuring Zandvoort heeft

thans de uitslag bekend gemaakt
van de ballonnenwedstrijd, welke
op 4 Aug. j.l. van de Rotonde af
werd gehouden. Het blijkt, dat de
ballonnen van de eerste drie prijs-
winnaars respectabele afstanden
hebben afgelegd. Dat er tenslotte
verscheidene oallonnen in Duits-
land terecht kwamen, moet het ge-
volg zijn geweest van een verande-
ring van windrichting in de hogere
luchtlagen, daar de ballonnen oor-
sprcnkelijk in Westelijke richting in
zee werden gestuwd. De eerste drie
prijswinnaars waren:

1 Suna Hol, Amst. vacantiekolonie
Zandvoort, wier ballon 354 k.m. af-
legde en gevonden werd door Al-
fred Schonberg in Tallingbastel bij
Hannover.

2 Nico Joustra, badgast alhier uit
Leeuwarden. Afgelegde afstand 348
k.m. Gevonden door Ilse Langen-
kopf in Eulden. (Duitsland.)

3 René Mandatt, Erg. Engelberts-
straat. 44. alhier... Afgelegde afstand
338 k.m. Gevonden door L. Behrens,
Gr. Sehlingen bij Bremen.

2 de Zomer bridgedrive
Ook de 2e zomer bridgedrive, die

door de Zandv. Bridge Club Dins-
dagavond j.l. thans in paviljoen
Kiefer werd gehouden, mocht zich
in een grote belangstelling verheu-
gen. Tct ver uit de omtrek was
men ook thans weer opgekomen, om
eikaars krachten te meten. Niet
minder dan 90 koppels namen aan
deze wedstrijd deel, welke om Buur
werd begonnen na een welkomst-
woord van de voorzitter, de heer J.
G. Eisenberger, onder leiding van
de heren Fabel en van der Weiden.

Na zéér ganimeerde wedstrijden
werden de volgende uitslagen ver-
kregen:

A lijn: l fam. Veen, 64= pt, 2 Hrn.
Sjcuwerman-Fabel 63 pt., B lijn: l
Hrn. Bergisch-Ramakers 67 pt., 2
fam. Joustra 60 pt. C lijn: Hrn.
Nctterman-Stor 63= pt. 2 Mevr.
Maismans-Hr. Pasveer 62 pt. D lijn:
l Hrn. de Boer-Kluiskens 61 pt. 2
Er. Fleuri-de Gans 60 pt. E lijn: l
Hrn. v. d. Midden-Stekelenburg 60;

pt., 2 Hrn. Agsteribbe-Smit 51 pt.
F lijn: l Hrn. Lansdorp-Lorenz 62r'
pt. 2 dames Bieler-Daniëls 615 pt.
H lijn: l Mevr. Plugge-Hr. Schumm
67"- pt. 2 Mevr. Spoelder-Hr. Bisen-
berger 59= pt. K lijn: l Hrn. Hose-
Paap 48= pt. 2 Hrn. Snijders 39= p.
L lijn: l Hrn. Emraer-Slegtenhorst
67= pt. 2 Hrn. Koeijers-v. Laar 61= p.

Zandvoort geweest ben". Maar dat
moet U toch vooral niet doen. Want
het was — al is daf ook een sclirale
troost —' oueral slecht. In de bossen
eii op de hei al evenzeer als hier bij
ons aan zee, -ja zelfs in de bergen en
aan de Rivièra heeft men op het
weer gemopperd. En Zandvoort kan
mooi zijn, dat weet U, daarom kwam
U ook naar Zandvoort, maar Zand-
voort / leeft zon nodig, zoals alle
touristen-cenlra. U -moet wél be-
denken: voor Zandvoort is een
slecht seizoen liet ergste, want
Zandvoort moet er voor een groot
deel van bestaan en al wordt het
komende na-seizoen mi nóg zo goed,
het kan tóch niet meer goedmaken,
iaat in drie maanden grandioos be-
dorven werd.

Maar wij treuren niet en bereiden
ons voor op een „volgend jaar be-
ler". Het zou toch al gek moeten
gaan, wanneer,het 't volgend jaar
opnieuw de gehele zomer slecht
weer zou zijn.

Daarom badgasten — Nederlan-
ders en buitenlanders — wij wensen
U gezellige wintermaanden en tot
weerziens volgend jaar. Zandvoort
hoopt U dan op nog weer prettiger
wijze te kunnen ontvangen! Want
aan uitbreiding en opbouw wordt'
nog steeds hard gewerkt.

Concert Zandv. muziekkapel
De Zandv. Muziekkapel moet zich

wel zéér intensief op het zomer-
avond-concert, dat Zaterdagavond
in de muziektent op het Raadhuis-
plein werd gegeven, hebben voor-
bereid, want deze uitvoering over-
trof alle andere, die wij deze zomer
van het ensemble hoorden. Boven-
dien bood men een vrijwel geheel
nieuw programma en heeft men
ingezien, dat populaire melodieën en
leuke wijsjes méér passen in de sei-
zcensfeer, dan de licht klassieke
muziek, die beter bewaard kan
blijven voor de winteravonden. Het
werd een zéér aantrekkelijk pro-
gramma, waarvan het publiek bij-
zonder genoot en waarvoor grote
belangstelling bestond. Een succes-
volle mars door het dorp, waarbij
de kapel werd voorafgegaan door
het kranige in keurige uniformen
gestoken tamboerccrps, werd ae in-
leiding tot dit concert. Behalve met
de populaire potpourri's van graag
gehoorde melodieën, waarvoor di-
recteur J. Wildschut de arrange-
menten schreef, oogstte men terecht
grote bijval met het romantische
„Die Post im Walde", waarbij de
trompetsolo door de heer Wildschut
vanuit een geopend venster in de
bovenverdieping van de Twentsche
Barik op uitnemende wijze vertolkt
werd en het orkest, onder leiding

'van de heer B. Balledux soepel
volgde, waardoor een harmonisch
samengaan werd verkregen. Het
viel slechts te betreuren, dat het
doorgaand verkeer juist toen zéér
stoorde, doch in elk geval werd met
dit eerste experiment een groot
succes geboekt. Een spontaan ap-
plaus van het publiek' ontving de
heer Wildschut bij zijn terugkeer in
de muziektent.

Een grote, door de heer Wildschut
gearrangeerde taptoe met mede-
werking van het tamboercorps, on-
der leiding van mejufir. H. Ru-
dclphus, was het slot van deze
avond. Buitengewoon mooi werd
het „Wilt heden nu treden" daarin
door de kapel geblazen, fraai van
toon het „Gebed voor de slag" en
het Zandvoortse \'olkslied. Het
contact met 't tamboercorps, dat op-
merkelijk goede dingen deed, was, j
opgesteld vóór de muziektent ach-
ter de dirigent,. voortdurend zéér te
roemen en zo werd deze taptoej het
slet van een avond, waarop Zand-
vcorts Muziekkapel en tamboer-
corps zich van hun beste zijde
hebben doen kennen, een avond van
véél muzikaal genieten, waarvoor
het publiek zich zéér dankbaar
betoonde.

Nog slechts één woord van critiek:
„uniformen!" Maar wij hoorden, die
zijn er zeker volgend jaar! K.

Aischeid Tiroler kapel

Neg nooit hebben we het op het
Raadhuisplein zó druk gezien als
Donderdagavond 19 Aug. tijdens het
afscheidsccncert, dat de Tiroler
kapel, later als boerenkapel, in de
muziektent gaf. Reeds om 7 uur
verdrongen zich velen, rondom de
plaats van uitvoering en toen het
concert om ruim 8 uur aanving, was
het Raadhuisplein één mensenmassa
waarbij de politie de grootste moeite
had het verkeer op gang te houden.
Wij vragen ons af, waarom dit niet
op dergelijke avonden wordt om-
geleid, heen via de Hogeweg en te-
rug via de Zeestraat-Kostverloren-
straat, zoals dat wel méér gebeurt.
Het zou de rust aanzienlijk bevor-
deren en uitvoerenden, zowel als
publiek zouden er zéér mee gediend
zijn.

Men zong mee uit volle borst,
men deinde mee op de maat van de
vrolijke klanken en het werd van
8 tot half elf uur een feest van vro-
lijkheid en jolijt, zoals men dat in
Zandvoort maar zelden meemaakt.
Men was eenvoudig van jong tot
oud opgetogen over en meegenomen
door de muziek, die dit ensemble op
onnavolgbare wijze weet te brengen
Toen later op de avond nog enkele
dirigeer-wedstrijden werden inge-
last.. steeg de vreugde ten top en
slechts node — en na vele toegiften
— nam men tot volgend jaar a£-
schcid van 'deze buitengewoon po-
pulairc kapel, die zich zo bijzonder
verdienstelijk maakte en Zand-
voort aan zich heeft verplicht, de
kapel, waarmede stichting Touring
Zandvoort, die voor dit ensemble
een grote plaats in het programma
der zomeravondconcerten had inge-
ruimd, een succes heelit geboekt, dat
de stoulste verwachtingen heeft
overtroffen.

Negenjarig piano-wonder gaf
recital in hotel Bouwes

Jurgen Mattuike uit Düsseldorf,
de nauwelijks 9 jaar oude knaap,
die bij zijn eerste optreden in Ne-
derland, vorig jaar in hotel „De
Sonnehoeck" reeds zoveel verba-
zing wekte door zijn grandioos
pianospel, is wederom voor het
doorbrengen van zijn vacantie in
Zandvocrt teruggekeerd en heeft
Vrijdagmiddag in hotel Bouwes een
piano-recital gegeven. Dr. W. Dries-
sen, directeur van hotel „De Sonne-
hoe<?k", die vorig jaar in zijn hotel
Jurgen voor het eerst hoorde, was
dermate door zijn sp'el getroffen,
dat hij onmiddellijk de bekostiging
voor de verdere opleiding van deze
hoogst muzikale knaap op zich nam,
met het gevolg, dat deze, nadat hij
voor verschillende pianisten en
muziekleraren van naam in ons
land had prcefgespeeld, werd ge-
plaatst op het conservatorium te
Amsterdam, waar hij thans een
jaar heeft gestudeerd, om na zijn
vacantie daarmede weer verder te
gaan. Zijn moeder, Mevrouw Linda
Mattuike - Neubert, een bekend
Duits concert-pianiste, begon haar
zoon, die al héél vroeg een merk-
waardige aanleg voor het pianospel
bleek te bezitten, reeds op 4-jarige
leeftijd les te geven, hetgeen zij tot
zijn zevende jaar volhield, waarna
hij op de muziekschool in Düssel-
dorf zich verder ging bekwamen,
Zijn buitengewoon talent wekte ook
daar reeds groot opzien en een be-
kend professor in de muziek-paeda-
gogie in Duitsland, verklaarde de
moeder, dat haar zoon zich zeker
tct een genie zou ontwikkelen, het-
geen óók het oordeel is van zijn
Hollandse leermeesters.
- Want- inderdaad is deze, ietwat
verlegen jongen, gekleed in een
leuk zwart flmvelen buisje, met
kniekousen en een korte broek, die
gretig op een ijsje zuigt, vóór hij zo
aanstonds in het publiek zal moeten
optreden, een hoogst merkwaardig
muzikaal knaapje. Wij hoorden
hem deze middag in hotel Bouwes
aan de grote concertvleugel, waar-
achter hij bijna in het niet verzinkt,
de meest verbluffende dingen doen,
rustig en met een volkomen zeker-
heid. Zijn korte beentjes kunnen
nauwelijks het pedaal beroeren en
zijn kleine handen maar net een
octaaf omspannen, maar hij speelt
Bach, Mozart, Beethoven, Liszt,
Chopin en vele anderen op een wij-
ze, die U ontroert en stil maakt.
En dat alles, nadat hij het enkele
malen heeft doorgespeeld op de ge-
schreven wijze, geheel uit het hoofd,
zonder ook maar één noot te ver-
geten, hetgeen hij, naar zijn moeder
uns verzekerde, reeds op zéér jeug-
dige leeftijd presteerde. Zeker, dit
spel is nog niet rijp, het mist nog
de warmte en bezieling, het per-
socnlijke, dat nog zal moeten
groeien, doch dit mag men zeker
bij een zó jeugdig pianist niet ver-
langen. Maar technisch is dit spel
zó vrijwel volmaakt, en brillant, al
hebben de kleine vingertjes neg wel
eens moeite bijzonder snelle ge-
deelten bij te houden, dat het bijna
ongelofelijk is.

Wij spraken met hem na afloop
van zijn spel, met deze bedeesde,
schuchtere jongen; die maar weer
liefst gauw dicht bij moeder kruipt,
wanneer hij niet meer behoeft te
spelen en vroegen hem o.rn. welke
werken hij het liefst speelde en.
prcmpt kwam het antwoord: Bach !
Zijn lievelingscomponist.

Twee uur per dag studeert Jur-
gen. óók tijdens zijn vacantie en hij
doet het graag, want het pianospel
is alles voor hem.

Een evengrcot muzikaal talent
zal waarschijnlijk straks zijn pas 6
jaar geworden zusje Vera open-
baren als violiste. Zij speelde deze
middag „voor de aardigheid", ge-
stoken in een snoezig licht blauw
feestjurkje, de viool krampachtig
onder de kin geklemd en feilloos
begeleid door haar broertje, een
kleine concertwals en „Traumerei"
van Schurnann op een wijze, die
véél meer dan normale aanleg deed
vermoeden. En zij heeft, — naar
haar moeder verklaarde — nog
geen jaar les!

In Sept. a.s. keert Jurgen weer
naar het Conservatorium in Am-
sterdam terug. In de Kerstvacantie
zal hij in Dusseldorf met orkest
een pianoconcert van Mozart ver-
tolken. Het wordt zijn eerste grote
optreden.

Zaterdag gaf hij voor de gasten
en enkele genodigden in hotel „De
Sonnehceck", zowel des middags
als des avonds nog een kort recital,
waarmee zijn optreden in ons land
besloten werd. want men wil er
angstvallig voor waken, hetgeen
ook de wens is van Dr. W. Driessen,
die de muzikale opleiding van dit
merkwaardig, genie bekostigt, van
Jurgen Mattuike een „wonderkind"
te maken. Integendeel, men wil hem
rustig en onopvallend zijn talenten
laten ontplooien óók en vooral in
zijn eigen voordeel. Doch stellig zal
straks dit 9-jarig pianowonder nog
héél veel van zich doen spreken.

Sportveiden niet goedgekeurd
Zoals werd verwacht, zijn de

nieuwe sportvelden binnen het cir-
cuit na de keuring door de daarvoor
aangewezen instanties, nog niet
voor tespeling goedgekeurd.

Men heeft in het belang van de
grasmat beslist, dat de velden nog
een jaar onbespeeld moeten blijven.

Verwacht wordt, dat eerst in
Sept. 1955 de eerste wedstrijden
zullen kunnen plaats hebben.

Waarom?
kopen Jansen en Pieterse niet
in de stad? Zie pag. 4.

Het Souvenir-huis
Met een enorme collectie typisch

leuke Zandvoortse souvenirs.

Henk Schuiiesiburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2874

Varkenspest

uitgebroken

Bij de varkens
van de Zandv.
varkepsleler P.,
één der huurders
van de varkens-
hokken binnen 't
circuit, stierven
in de loop van de
vorige week vrij-
wel achter elkaar
bijna zeven vol-
wassen dieren.
Vastgesteld werd
dat de zo gc-
vrcescïc varkens-
pest onder de
dieren was uit-
gebroken. Men

heeft maatrcgc-
len getroffen om
de ziekte te locu-
liseren. Voor de
teler betekent het
gemis van reeds
7 varkens een ge-
voelig verlies,,
daar hij niet vcr-
zekcrd is.

In n enkele nacht
Uw tcint

stralend mooi.
Koop vandaag nog

een tube. ƒ 3.75

KERKSTRAAT - TELEFOON 2107



Officieel Kodak en
Bel! & Howeü Dealers

LEICA specialisten SINDS 1874 - KERKSTRAAT 29-31 - TELEFOON 2513

DALCO MEZZO CHROME FILM
AGFA SYNCHRO BOX f 19,-.

Laat Uw vacantiefoto's
vakkundig ontwikkelen en
afdrukken, het is een
herinnering voor Uw leven!

6 x 9 ƒ1,30. Vraagt onze foto- en smalfilm adviezen.
ZEISS-IKON NETTAR ƒ78,-. KODAK S mm. CAMERA 2,7 LENSKODAK BEOWNIE ./10.50.

ALLEEN FOTO BAKELS GEEFT F 2.50 VOOR UW OUDE CAMERA, BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE!
ƒ186,-

H.B.C. verovert de zilveren
watertoren

In een matige wedstrijd, met een
bijna voortdurend overwicht van de
Heemstedcnaren, heelt H.E.C, in de
finale van het door Zandvoort-
meeuwen georganiseerde tournooi
om de zilveren watertoren. Zondag-
middag met een 5-1 overwinning op
de Zandvoorters. beslag gelegd op
deze trofee. Reeds na nauwelijks l
minuut spelen opende H.B C. de
score met een fraai doelpunt van
midvGOr van Duivenboden. Een
energiek aanvallend Zandvocrt-
meeuwen zag daarna voor zich vele
kansen ontstaan, doch een gemis

Vesten en Pullovers
BAKELS Sinds 1874.

aan goede schutters deed deze alle
verloren gaan. Na een half uur
spelen verhoogde midvoor van
Duivenboden de stand tot 2-0 en
door een te vlug uitlopen van de
doelverdediger maakte hij er vijl
minuten vóór rust 3-0 van.

Na de hervatting leek het er aan-
vankelrjk op. dat Zandvocrtmeeu-
wen zich zou herstellen, want na
nog geen halve minuut spelen redde
Visser de eer voor zijn ploeg, nadat
J. Zwemmer eerst tegen de lat had
geschoten met een fraai doelpunt.
(3-1.) Toen was het echter gebeurd
met de Zandvoorters. Een vrij fut-
loos spel ontstond. Vogel verhoogde
de stand na 5 minuten tot 4-1 en
enkele minuten vóór het einde wist
rechtsbuiten Deelissen hiervan nog
5-1 te maken. Door deze eindstand
kwam de zilveren watertoren in het
bezit van H.B.C. en kreeg Zand-
voortmeeuwen de tweede prijs.

Tevoren hadden H.E.D.W. en
T.Y.B.E. de strijd met elkaar aan-

Voor Uw JAPONNEN
BAKELS Sinds 1874.

gebonden om de 3e en 4e prijs, ïn
een aantrekkeliik spel. waarbij bei-
de ploegen aan elkaar bleken te
zijn gewaagd, stond T.Y.B.B. bij rust
met 2-1 vóór waarna in een uiterst
bewegelijk spel een eindstand werd
bereikt met gelijke cijfers, n.l. 3-3.

Strafschoppen moesten daarop de
beslissing brengen. T.Y.B.B. schoot
deze alle vijf op fraaie wijze in.
Toen deze ploeg echter daarop een
andere doelverdediger tussen de
palen plaatste, dan er tijdens de
wedstijd had gestaan, was dit niet
naar de zin van H.E.D.W.. dat op-
zetteliik de bal naast de paal schoot,
•waarop de scheidsrechter in het
voordeel van T.Y.B.B. besliste, die
daarmede derde werd in dit tour-
nooi. terwijl H.E.D.W. de vierde
prijs ontving.

In de halve finale's. die des mor-
gens werden gespeeld, won Zand-
voortmeeuwen met 3-2. na gelijk
opgaand spel. waarin het winnende
punt in vrijwel de laatste seconden

Voor Uw Nylonkousen
BAKELS Sinds 1874.

vóór het eindsignaal werd gescoord
van H.E.D.W., terwijl T.Y.B.B. met
3-1 zijn meerdere moest erkennen in
H.B.C.

Als tussenwedstrijd was een vete-
ranen-ontmoeting ingelast tussen
Blauw-wit en Zandvoortmeeuwen,
die vele aantrekkelijke momenten
opleverde en waarmede het publiek
zéér bleek ingenomen, een wedstrijd
die tenslotte door Blauw-wit, dat
met vele oud-cracks op het veld
verscheen, met 4-3 werd gewonnen.

Het Zaterdagmiddagtournooi, dat
Zaterdag j.l. aanving om de Gebrs.
de Graaff-beker. werd voor Zand-
voortmeeuwen een debacle, waarin
de falende keeper de hoofdrolspeler
werd, doordat het met 8-4 van Ter-
leede verloor, na eerst met 3-0 te
hebben voorgestaan. Telefonia won
daarna van Kinheim mot 2-1. Dit
tournooi wordt a.s. Zaterdagmiddag
voortgezet.

Voor Uw BADPAKKEN
BAKELS Sinds 1874.

Benoemingen kleuterschool
• Aan de J. v.d. Endenschool alhier,
zijn mot ingang van l Oct. a.s. be-
nóemd als kleuterleidster de dames
H. J. Camphuijsen te Haarlem en
I. Diemer, alhier.

Hoboca in Haarlem
Wij lezen in het Haarlems Dag-

fclad van Maandag jl.: ..Drukte bij
uitreiking van küomcterbewiizen."
Grote drukte heerste er Zaterdag in
diverse straten van Haarlem, waar
biljetten werden uitgereikt, die ge-
bruikt kunnen wolden bil het ver-
zamelen van een aantal kilometers
voor het reizen per spoor. Ander-
halt' jaai geleden is Hcbcca te Rot-
terdam met deze actie begonnen en
er zijn leeds zeven duizend winke-
lieis aangesloten! In Haarlem rei-
ken thans 150 winkeliers aan klan-
ten kilometerbewijzen uit".

Dit wil dus nog wel iets zeggen
en is zeker een onomstotelijk be-
wiis, dat deze actie, overal waar
deze wordt begonnen, reeds aan-
stcnds een groot succes cplevert.
Gok Zandvoort profileert ervan mea

weg met

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan gebruik te

msken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur to:
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. E. Entzinger.
Erederodestraat 1. Tel. 2181.

Dr H. K. van Es. Kostvevl.str. 4,
Tel. 2058.
Zondagsdienst

wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Zr. C. W. van Dijk,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

Voor Uw Overhemden
BAKELS Sinds 1874.

Gezinsvoor lichting
Het werk van de Zandvocrtse

commissie voor huishoudelijke en
gezinsvoorlichting, waarvan Mevr.
M. van Fenema-Brantsma als pre-
sidente optreedt, mag zich elk jaar
gedurende de wintermaanden, wan-
neer men op dit gebied het vrouwe-
lijk deel van de Zandvoortse bevol-
kïng m de meest uitgebreide zin van
voorlichting dient, in een steeds
grotere belangstelling verheugen,
zodat men voor cursussen zowel als
lezingen steeds verscheidene belang-
stellenden moest teleurstellen, om-
dat men geheel was volgeboekt.

Voor de komende winterperiode

heeft het bestuur thans een pro-
gramma ontworpen, dat alle vorige
wederom in uitgebreidheid over-
trctt. Voorlopig Wil men aan de
hand van onderstaand schema het
winterprogramma voor '54-'5ö sa-
menstellen:

1 kookcursus van 4 lessen, max.
16 peis. per les.

ó naaicursussen van 8 lessen, max.
45 pers. per les.

2 lampekapcursussen van 6 lessen,
max. 30 pers. per les.

2 gemengde cm sussen van 8 les-
sen, max. 30 pers. per les.

2 lezingen.
4 kookdemenstraties. n.l. 2 in de

tijd vóór Kerstmis en 2 vóór Pasen.
Deze cursussen zullen, wedercm

z&veel mogelijk op Dinsdagavond
werden gehouden en enkele óók des
morgens, terwijl overwogen wordt,
een cursus kleuter-onderricht in te
lassen van 8 x l of 4 x 2 lessen,
waarvan de leiding waarschijnlijk
zal berusten bij de dames Mac In-
tcsh en Wenzel, redactrices van het
maandblad ..Ons gezin".

Verschillende cursussen starten
reeds half Sept. en men verwacht
ook thans weer een grote belang-
stelling, zodat een ieder wcrdt aan-
geraden, cm teleurstelling voor het
komend seizoen te voorkomen, zich
ten spoedigste op te geven bii Mevr.
Elaauboer. Haltcstraat 46, daar ock
thans weer het aantal deelneemsters
beptrkt inoet worden geacht, in
verband met de aanmeldingen, die
men verwacht. Het zal echter de
komende wintermaanden ondoenlijk
zijn. nog tot verdere uitbreiding
over te gaan. daar hiervoor geen
voldoende zaalruimte in Zandvoort
aanwezig is. Gedetailleerde bijzon-
derheden over cursussen en lezin-
gen zullen ten spoedigste worden
bekend gemaakt.

Een byzonder jubileum
Maandag 23 Augustus herdacht

Me j. L. Steggerda. wonende Willem-
straat 5 alhier, het feit. dat zij 12'/_>
jaar werkzaam was als hulp in de
huishouding bij een familie te
Bentveld. 12'i i jaar lang ging zij
dagelijks per fiets of per tram naar
haar betrekking, een feit, dat in
deze tijd van schaarste aan deze
hulpen, zeker met ere mag worden
genoemd. Dat ook de werkgever dit
wist te waarderen blijkt wel uit het
feit dat het voor Lientje, zoals zij
xvordt genoemd, een ware feestdag
werd. Zij ontving zéér veel bloemen
een zilveren armband en een -ach-
tige fiets. In intiem huiseliike kring
weid het jubileum herdacht, een ju-
bileum, dat zeker tot de zeldzaam-
hcden behoort en waarmede wij
haar neg van harte gelukwensen.

V. G. L. O. -School (7e en 8e ieerjaar)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken
bekend, dat op 30 en 31 Augustus, alsmede op
l September a. s. nogmaals gelegenheid wordt ge-
geven tot aangifte van kinderen voorbovengenoem-
de school, die de 6e klasse hebben doorlopen.

De aangifte moet geschieden bij het
Hoofd der school, de heer A. Mabelis,

Potgieterstraat 29, tussen 7 en 8 uur 's avonds.
Naast algem. vormend onderwijs, o.a. les in:
nuttige en vrouwelijke handwerken (3 uur)
huishoudonderwijs (2 uur)
handenarbeid (3 uur)
Engels (l uur)

A l l e e n toegankelijk voor
"Werkgevers en "Werknemers
in de „Horeca-bedrijven" te
Zandvoort.
Ter gelegenheid van de slui-
ting van zomerseizoen 1954.

Op 31 Aug. 1954, aanvang 12 uur 's nachts

in Café-Rest. »TRIANON«, Stationsplein.

Diverse attracties - Gewone prijzen
Hel grote succes van vorig jaar noopt de com-
missie tot HERHALING van dit exclusieve f e e s t .

AOTORIJLESSEN?
Natuurlijk naar AUTORIJSCHOOL

R. COKART Jr.
Gedipl. instr. - Nwe lesauto. - Zuid-
laan 26. Aerdcnhout.Tel.K2500-27491

Lezing
Het sociaal Ec. onderzoek, dat

onder leiding van prof. de Vooys,
hoogleraar te Utiechtthans dooreen
commissie van de universiteit te
Utrecht, uit studenten bestaande, in
Zandvocrt wordt gehouden en waar-
voor het gemeentebestuur een cre-
diet beschikbaar stelde, is thans zó
ver gevorderd dat na de bestudeling
van vreemdelingenverkeer en mc-
Ceh'ikheden voor badgasten, thans
de Zandvocrlse winkelstand cnder
de loupe wordt genomen. Men lies.lt
?ich daarvoor met een circulaire tot
het Zandv. winkel- en bedrijfsleven
gewend, met het verzoek om ver-
schillende inlichtingen. Er blijkt
echter bij verschillende aange-
schievenen een zekere schuchter -
heid te bestaan, om tot invulling
van het formuliei ever te gaan, om-
dat men vertrouwelijke gegevens
over eigen zakendoen niet gaarne
openbaar maakt. Daar enige onkun-
de omtrent de aard van het onder-
zeek niet denkbeeldig wordt ge-
acht, hetgeen er o.a. op gencht is.
aan de hand van de binnengekomen
gegevens vast te stellen in hoeverre
de Zandv. winkelstand in het weder
opbouw- en uitbreidingsplan nog
aanvulling behoeft, daar Zandvoort
percentsgewijze het grootste aantal
winkels in cns }and bezit, treft men
vocibfcieidingen. om prof. de Vooys
uit te nodigen, een en ander in een
lezing nog eens nader Toe te lichten.
Zandvoortse Handelsvereniging. RK.
Middenstandsvereniging ..De Hanze"
de bonden van kamerverhuurders
en pensicnhouders en de kasteleins-
ver? ..Cns Belang" zijn hiervoor :n
overleg getreden met het gemeente-
bestuxir van Zandvocrt. dat hiei-
over binnenkort een ofiiciëel com-
muniqué zal verstrekken.
De woningnood

Het feit. dat onze gemeente per
l Aug. j.l. nog ruim 3 0 0 gevallen
van \vcningzcekenden kende, wijst
erop. dat "ook in onze gemeente nog
woningnood heerst.

lussen deze gevallen mag. \vat
urgentie betreft, een gradueel ver-
schil zijn, zij vragen toch alle te zrj-
ner tijd — als het kan zelfs spoedig
— een oplossing.

Een nadere rubricering der ge-
vallen leert, dal de groep „te klein
behmsden'' en „trcuwlustige paren"
wel het grootste aantal vertegen-
wocrdigen. Van oei stbedoelde groep
zijn ruim 100 en van laatstbedoelde
groep nog ruim 70 die op een wo-
ning wachten.

Ook blijken nog ongeveer 50 uit
Zandvoort geëvacueerde gezinnen
geregeld aan te kloppen om weer
binnengelaten te worden.

Natuurlijk biengt de nieuwbouw.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur:

Ds. C. de Hu.
7 uur Jeugddienst; Ds. K.S.J. Kalf

predt. te Btnnebrcek. Onderwerp :
..De jeugd weet 't altijd beter."
Woensdagavond 8 uur: Avondstilte.
Concert en Wijdingsdienst.

KED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. S.M.H. Daalder van Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zondagen 6.30, 7.30 en 9.30 uur

Hoogmis. 8.30 en 11 uur H. Mis voor
badgasten met vrije plaatsen. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 en 7.45 uur.

inzonderheid die van de woning-
Lcuwvereniging ..Eendracht maakt
Macht" en de N.V. Bouwkas Noord-
Ned. Gemeenten wel enige verlich-
ting, doch daarbij mag niet uit het
cc£ werden verloren, dat zulks mo-
menteel neg werkt als een druppel
op een gloeiende plaat, vooral als
ttdïcht wcrdt, dat vele leden van
irenccmde bouwvereniging geen
beioep dccn op het huisvestings-
tureau. omdat zij wachten tot zij,
zullvs als uitvloeisel van hun lid-
maatschap. aan de beurt zijn voor
toewijzing van een woning, terwijl
<!ii tij verhuizing naar de nieuw
gebouwde wccing dikwijls geen
woonruimte achterlaten, die voor
andere gezinnen geschikt is. Boven-
dien worden dagelijks weer nieuwe
gevallen van woningzoekenden ge-
regiftreerd. .

In welke lijn dit aantal zich in de
naaste toekomst 7al bewegen, is nog
mosiliik te zeggen, alleen blijken —
om slechts één ding te noemen —
velschillende z.g. dunlex-woningen
nu iceds a!s gevolg van uitbreiding
der gezinnen te klein te zijn. zodat
dit zeker vroeg of laat ook noodgs-
vpllen zullen worden. „

Dit alles tezamen genomen doet
de gedachte opkomen, dat het leed
vnn de woningnood ongetwijfeld
nog jaren de betrokken gezinnen in
meerdere of mindere mate zal
c?i ukken en bet gemeentebestuur en
?ijn instanties telkens voor 't moei-
lijke prc.ble.em zal plaatsen de be-
schikbare woningruimte naar bil-
hjkheid te verdelen.

De gereleveerde cijfers bevestigen
duidelijk, dat ook voor Zandvoort
feldt, dat alleen nieuwbouw op den '
duur tot opheffing van de woning-
nood kan leiden.

Uw boodschappen bezorgd per
ALBERT HEIJN-Heiicopter

Boerenmetworst
10C gram

Verschillende plaatsen
in Nederland hebben
een dezer dagen beleefd, dateen aescr uagen D«ieeia, 001 —
Alberl Heijn de boodschappen per
Helicopler afleverde. Het valt niet te voorspeller»
of dit de toekomst is. Wél staat vast dat Albert
Heijn ook in de toekomst de beste kwaliteit tegen"
de laagst mogelijke prijs levert.

Een \nn de poc-de dingen
In het \c\tn

Ik heb nog nooit
zoveel geschuild
voor de regen ala
in mrjn vncuntic
Toch is er iedere
tlagmlnsienseén
zonnestranl in

r«ün vacanlie-be-
staan Dat ia het

heerlijk liopjc Boflïc-koffie,
tlal in m|Jn pension \tordt
geschonken Een verkwik-
king. die maakt Oat je er
weer voor 10Ctyu tegen kunt

EOFriE: het woord voor
do li-kkcrstu KOFFIE

Ontbijtworst, u™,
Zuivere Slaolie
Palmoliezeep . .
Koffie
Thee

. . 200 gram

. . , hele fles

doos 4 stukken

250 gram vanal

100 gram vanaf

met waardebon, grote rol 14 st.

Grote Snijkoek . . . Per ,<uk
Daisy Biscuits . . . . 250

49

139

1/9

«J «r

25

39
25

ALBE RT H E U N



Vrijdagavond 3 Sept. ter, - opening van
het winterseizoen: Mosselen eten i„ Café Ootnstee

tor ~
Tot en met 31 Augustus:

elke avond S uur:
AAN VLEUGEL, EN CLAVIOLINE

de bekende radio-pianist
van het ensemble
EDDY CHRISTIANI.

Vanaf 1 September klein match biljart

ZOMER EN WINTER GEOPEND. Open haardvuur? ZOMER EN WINTER GEOPEND.

Amsterdam - Zandvoort
Aangeb. een mooi HUISJE met 3 kamers en keu-
ken en mooie tuin in Amsterdam-Centrum.
GEZOCHT in Zandvoort of omgeving: Kleine
WONING - BOVEN of BENEDENHUIS.
Br. onder no. 13-15 bur. v.d. blad.

Maandag 1 3 Sept. beginnen de lessen

BOEKHOUDEN
MiDDENSTANDSEXAMEN
Mod. Bedrijfsadministratie

INLICHTINGEN Maandags van 7 tot 9 uur.
N. J.Th. SCHMIDT, Ier. boekh. M.O. tel. 14506,
Haarlem. Julianaschool. Brederodestraat 15,
Zandvoort.

TEL. 2391 ZANDVOCPt
PABAÜEfcWES 32-31

Luxe verhuur.r.Cnauffeur v. Binnen.™ Buitenland.!

Voor Uw bruicis- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Tevens het adres voor al
Uw bloemen en planten.

Elke dag
verse bloemen!

Slagerij L& V§A§*IDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

De beste en de goedkoopste
slager van Zandvoort!

Weet U dat?
GEHAKT h.o.h ƒ1,60 500 gr.
OSSELAPPEN v.a. .. ƒ1,85 500 gr.
MAGERE LAPPEN .. ƒ2,10 500 gr.
RIBLAPPEN ƒ2,10 500 gr.
ROSBIEF ƒ2130500gr.
LENDE ƒ2,35 500 gr.
BIEFSTUK ƒ3,-500 gr.
OSSEHAAS ƒ3,20 500 gr.

Kalfs- en Varkensvlees
tegen scherp concurrerende prijzen!

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„ZomerSusf"
Kosterstraat 5

SLAGERIJ-SNACKBAR

KERKSTRAAT 14 - TELEFOON 2102

Door de geweldige daling der veeprijzen is het
ons wederom mogelijk de vlees- en worstprïjzen

te verlagen.

BIEFSTUK /"2,90 500 gr.
LENDE en RCSBIEF / 2.35 500 gr.
OSSELAPPEN vanaf J 1.60 500 gr.
GEHAKT, h.o.h /1.60 500 gr.
NIERVET ƒ0,70500 gr.
TARTARE ./ 0.40 p. stuk
BLINDE VINKEN / 0.45 100 gr.
VARKENSLAPPEN / 2.30 500 gr.
VARKENSCARBONADE v.a /'1.95 500 gr.
VERSE BRAADWORST (alleen varkensvlees)

/'1.90 500 gr.
SAUCIJZEN (heerl. bij bloemkool).. /2.00 500 gr.
REUZEL j 0.80 500 gr.

Vcïop Icnoesten en mergpijpen.

Weekend-reclame:
(alléén bij vlees)

100 gr. GELARDEERDE LEVER en <;
100 gr. PEKELVLEES S

100 gr. GEBR. GEHAKT en (
100 gr. BOTERHAMWORST S
150 gr. ONTBIJTSPEK

et.
65 et.
55 et.

een nieuwe zending Bromfietsen.

met J.L.O. motor
Ziet in onze showroom dere ware
juweeltjes op motorisch gebied.

Rijwiel-, Motor- en Bromfietshandel

Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323
Betaling desgewenst in overleg.

HET SEIZOEN
LOOPT TEN

EINDE
Nu gaat U weer denken
aan het opknappen van
Uw w o n i n g , daarom

De woninginrichting
voor Z a n d v o o r t en B e n t v e l d :

L. BALLEDUX& Zonen
Woningïnrichtingsbedrijf

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596
OPNIEUW BIJVULLEN en/o£ OVERTREKKEN
VAN MATRASSEN - STOFFEREN EN
OVERTREKKEN VAN M E U B E L E N .

1 ste klas behangwerk
in alle prijsklassen.

Ziet onze grote collectie Dekens, zéér billijke
prijzen, en eerste Was kwaliteit.

ROTAN - MEUBELEN, COCOS - ARTIKELEN
GORDIJNSTOFFEN, LINOLEUMS, BALATUM.
Wij tonen U gaarne geheel vrijblijvend onze

monsterboeken behangselpapier.
Ziet. onze étalage's — Ziet onze étalage's
Op discrete wijze behandelen wij voor U een

gemakkelij ke betalingsregeling.
Loopt V eens bij ons binnen, het verplicht

U lot niets .

't Seizoen was slecht, dat nu bijna om. is.
We praten niet recht, wat nu eenmaal krom is.
Maar de rookwaar van Drommel werd geroemd
En 't goede in'l slechte seizoen genoemd!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Zandvoort

Annex Cabaret ..EXTASE" i

*
Dagelijks

en zijn solisten.

In ons internationaal
CAB ARET-PROGK AMMA :

S.SS 3 8A7AMS
Adagio

WSSTSR
Spel met de schaduw
WILMA WSfi&T

Danseres
Van l Sept. af, na hun succes-
vol optreden in ..Extase".
Amsterdam het Italiaans
Orkest:

Zondagmiddag thé Dansant.

G. 1. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

Kaptesn Mobyletfe,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen-
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Zandvoorts burgemeester
De gezondheidstoestand van de

burgemeester van Zandvoort, Mr.
H. M. van Fenema, is thans na zijn
ziekte zó ver verbeterd, dat zijn
arts hem heelt aangeraden, voor al-
geheel herstel enkele weken een
bosrijke omgeving op te zoeken, aan
welk advies Mr. van Fenema gevolg
heeft gegeven, docr Zaterdag j.l. uit
Zandvoort te vertrekken.

Het ligt in de bedoeling, dat de
eerste daad van Zandvocrt's burge-
meester na zijn herstel zal zijn de
officiële opening van het Kennemer
Sportpark op Zondag 5 Sept. a.s.,
waarna Mr. van Fenema op Maan-
dag 6 Sept. zijn ambtsbezigheden
weer gedeeltelijk zal hervatten.

Raadsvergadering
De e.v. raadsvergadering van onze

gemeenteraad is vastgesteld op
Donderdag, 2 Sept. des avonds te 8
uur. Daar de burgemeester dan nog
niet in zijn woonplaats zal zijn
teruggekeerd, zal de loco-burge-
meester, wethouder van der WerH,
deze vergadering leiden.

Trekkerskamp «De Branding»
Hoewel in het trekkerskamp „De

Branding" nog verscheidene tenten
staan opgesteld, hoofdzakelijk van
buitenlanders, zijn de meeste Hol-
landse kampeerders, daar vele van
hun kinderen weer naar school
moesten, in het begin van deze week
in de loop van het laatste weekend
naar huis vertrokken. Dit wasvoor
de kampbeheerder, de heer M. van
Dijk, aanleiding, Zondagavond voor
de jeugd onder de kampeerders een
groot kampvuur te ontsteken, ter
sluiting van het seizoen 1954. Dit
evenement werd een groot succes,
waaraan niet alleen de jeugd, doch
óók de ouderen enthousiast deelna-
men. Kampliedjes en voordrachten
in verschillende talen klonken door
het nachtelijk duister, dat hel ver-
licht werd door de hoog oplaaiende
vlammen. Vanzelfsprekend was óók
de algemene wens, dat het volgend
seizoen, wat het weer betreft, betere
resultaten mag opleveren.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Aug. berijdbaar
29 4.02 11.00 16.24 23.30 8.00-14.30
30 4.35 11.30 16.57 24.00 8.30-15.00
31 5.08 12.00 17.29 -.30 9.00-15.30
Sept.
1 5.39 12.30 17.59 1.00 9.30-10.00
2 6.11 13.00 18.31 1.30 10.00-16.3P
3 G.43 13.30 19.02 2.00 10.30-17.00
4 7.30 14.30 19.41 2.30 11.30-17.30

Samen gesteld door P.v.d.MijcKCzn.

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der Redactie.
VLAG -INCIDENTEN.

Er waren tijdens de races, op het
circuit die op Zondag 15 Aug. j.l.
door de K.N.A.C. werden gehou-
den. nogal wal vlag-mcidenten.
Mag ik er enkele noemen, wellicht
kan hiermede bil volgende gelegen-
heden zekening worden gehouden.

I. Ee K.N.A.C.-oüicial. die de
zwart-wit geblokte vlag hanteerde
voor het alvlaggen, vond dit geval
thikbaar zó zwaar, dat hij deze on-
bewegelijk in de hand hield, m-
plaats van uxrkehik af te vlaggen.
Toen hij het éénmaal wél deed,
vlarde hij de verkeerde af, waar-
docr Collange, die nog ten ronde
meest rijden, in de war geraakte,
stopte, en. . . indien hij daarop niet
tijdig gewezen was via de luid-
sptekers-installaüe, pas doorreed,
waardoor hij gelukkig znn 2de
plaats nog behield, die hij door dit
incident bijna had verspeeld. Dit
gebeuren heeft bij vele bezoekers
een enigszins koddige en soms pijn-
lijke indruk gewekt. Aan de finish
behoren mensen te staan, met
enthousiasme geladen en berekend
voor deze verantworrdelijke taak.

II. Ook het plaatsen van mensen
cp gevaarlijke punten van het cïr-
cui t dient met oveileg te geschie-
den. Niet, zoals het nu voorkwam,
dat een zenuwachtige luljrouw met
de gele vlag een soort St. Vitusdans
midden op het circuit ten beste gaf,
'.oen een wagen door de strobalen
gins-, dcch waaibij het circuit ge-
hee! vrii bleet, zodat voor het
zwaaien van de gele vlag in het ge-
heei peen aanleiding bestond. En
waarom op zulke punten zoveel
mensen? Twee zrjn ruim voldoende.
Het was vlag-incident nummer 2 en
hel maakte cp insiders eenzelfde in-
ciiuk als vlag-incident nummer 1.

III. Enkele kellners zorgden voor
vlag-incident nummer drie, n.l. het
besmeuren van de Zandvoortse vlag
hetgeen geschiedde, doordat men
v.-el een dubbeltje statiegeld voor
geleverde ilesjes rekende, doch dit
niet teiuggaf. wanneer met het le-
dijre flesje \vilde inleveren, zulks
onder de vcicntschuldigm" -ïeen
klein geld 1e hebben en „direct"
we] te zullen teiugkomen. Dit .,di-
rect'" meet nóg plaats hebben. Maar
wél gaf men aan kleine jongens, die
als aasgieren op do ledige Ilesjes
aanvielen, een kleine vergoeding.,
voor elk flesje, dat werd ingeleverd.
Teen was er dus blijkbaar wél klein
geld. Men moge bedenken, dat
docr dergelijke handelingen indirect
de Zandvoortse vlag wordt door het
shik gehaald. C. Patiek

Geachte redactie,
Met het afgraven van de duinen

in Zuid-Zandvoort, waarover een
lezer zich in Uw laatste nummer
ergert, ben ik het eens.

Het liquideren van een nuttige
strook duingrcnd vlak achter de
zeereep kan alleen opkomen in het
biein van een gemeentestuur, dat
uitsluitned in guldens denkt. Deze
duinen hadden tot elke prijs behou-
den moeten blijven, want bij win-
derig weer behoren babies en zeer
jonge kinderen beschutting te vin-
den in de duinpannen.

Waar blijft het protest van de
plaatselijke doktoren? En waarvoor
moet dit noodzakelijk recreatiege-
bied plaats maken? Voor blokken
,.bouwkas"-woningen, het banaalste
en armetierigste product van de
moderne woningbouw, ter leniging
van de z.g. Zandv. woningnood.

Met dank voor de plaatsing,
H. G. GERKE.

Oefening Staalt Spieren

Op Donderdag 2 Sept. zullen onze
lessen op dezelfde uren weer in het
gymnastieklokaal van de Wilhel-
minaschool worden hervat. De tech-
nische commissie ontwierp reeds
een uitgebreid winterprogramma,
w.o. uitvoeringen en wedstrijden,
waarover het bestuur zich binnen-
kort te beraden zal hebben.

Af d. athletiek. Bij de Ned. athle-
tike-kampioenschappen van het
K.N.G.V., die Zondag j.l. in de Wie-
ringerwaard plaats vonden, werden
door ons lid, de heer G. Halderman,
belangrijke successen geboekt.

Op de 200 M. slaagde hij erin de
kampioenstitel te behalen met een
tijd van 24,8 sec. Bij de nummers
100 M. verspringen en hinkstap-
sprong bezette hij de tweede plaats
resp. met 11,8 sec. 6.18 en 11,43 M.,
terwijl hij bij kogelstoten een derde
prijs veroverde met een worp van
9,76 M.

Afd. handbal. Door de gerezen
moeilijkheden met de handballers
is, in afwachting van de beslissing
van het Wed. handbalbondsbestuur
en in overleg met dit bestuur, nog
geen opgaat' van jeugd- en benior-
Icden ingezonden. Hel bevreemdt
ons, dat door het bestuur van Zand-
voortmeeuwen, dat volgens haar
voorzitter buiten deze aangclegen-
hcid staal, inlichtingen uan dcZand-
voortse pers werden verstrekt, en
dan nog wel zonder het bclangrijk-
tsc strijdpunt op te geven, vooidat
de bondsbcmiddeUuv met pi jn iMp-
port gereed is.

Noot van de redactie:
Zodra dit het geval is, hopen wij

op deze aangelegenheid nader terug
te kamen. (Red.)



Grote Krocht 1 9 Telefoon 2510

Wij leveren op gemakkelijke betalingsvoorwaarden alle bekende merken
Foto-, Film- en Vergrotingsapparaten, Kijkers en Tape-recorders.

DE NIEUWSTE CAMERA VANAF F 66-
Kleurenfoto en Smalfilms. Levering door geheel Nederland.

Advertentietarief losse
advertenties par m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4. 10 et. p. m.m.

Kclombrcedle 54 m.m.
pagina 3 at 4. 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Lïefdadigh.adv. 40"/u red.

Bij contract belangt', kort.

B. Enlzsnger
Arts

wegens militaire dienst

afwezig
van 2 Sent. t.m. 10 Oct.

Zelfstandig MEISJE gevr.,
voor hele et' halve dagen.
Mevr.EalIedux, Hallestr.27

TE HUUR ,TOT l MEI :
2-prs. ZITSLAAPKAMER

voer 2 vriendinnen, b.b.h.h.
met ged. ot voll. pension.
Uitzicht op zee. Br. onder
no. 13-14 bur. v.d. blad.

Inwoner van Zandvoort
vraagt OUD HUIS te koop.
Vrij te aanvaarden. Br. no.
14-18 bur. v.d. blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. /'5.- p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Haaii. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Vcetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

J. HENNEN, SUSSEX
ƒ 3.50, /'4.50. Dr. Mezger-
straat 34.

Aangeboden te Amsterdam
zonder woningruil een vrij
BCVENHUIS. -i k. keuken,
zolder. Br. onder no. 14-19
bur. v.d. blad.

Huishoudelijke
HULP GEVRAAGD. Clara
stichting. Kcstverl.str. 93.

W§J ZOEKEN
EEN WINKELHUIS

in een der winkelstraten
van Zandvoort. Br. no.4444
bur. v.d. blad.

Dir. Gebr. Koper
93 IeS!

Telef. 2550

Moderne inrichting voor

Voeiverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Moi-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.

KERKSTRAAT 25 - TELEF. 2793

VERZORGT AL UW DRUKWERK

Vanaf Vrijdag 27 t.m. Maandag 30 Augustus
7 en 9.15 uur

ESTHER WILLIAMS - VAN JOHNSON
TONY MARTIN in M-G-M's spectacu-
laire musical:

Een meisje om te stelen
Sensationeel waterski - festijn achter 8
raceboten. Adembenemende waterbal-
letten in een tropisch paradijs.
(In Technicolor). Toegang alle leeftijden.

Vanaf Dinsdag 31 Aug. t.m. Donderdag 2 Sept.
8 uur ( 1 avondvoorstelling)

Wederom 'n grootse reprise: M-G-M pre-
senteert U het meest ideale filmpaar :
GREER GARSON en W ALTER PIDGEON
in:

Mrs. MINIVER
Verzuimt U niet deze uitzonderlijk mooie
film te gaan zien of weer te gaan zien,

(14 jaar.)

Vanaf Vrijdag 27 t.m. Dinsdag 31 Aug. 2.30 uur
speciale matinee 's (alleen bij slecht weer)

De ongelooflijke en doldwaze avonturen
van een modelsoldaat. NILS POPPE, de
beroemde Zweedse komiek in:

SOLDAAT BOEM
(Alle leeftijden).

Plaatsbespreking van 11.30-12.30 uur.

Vanaf Dinsdag 31 Augustus l Avondvoor-
stelling. Aanvang 8 uur.

JANSEN £N PIETERSE
P. Zeg Jansen, heb jij óók ge-

hoord, dat er zoveel mensen
Haarlem kopen? Ze zeggen dat het
in Zandvoort ze duur is, vooral in
de badgastentijd.

J. Ik ben blij. dat je daar eens
ever begint. Pieterse. want dat
praatje, dal nu ai zcveel jaren ver-
kondigd wordt, moet nu eindelijk
toch eens ophouden.

P. Maar het is toch waar Jansen?
Zcveel mensen zeggen het.

J. Dat is 't "m juist. Pieterse, zo-
veel mensen zeggen het. maar als
je namen vraagt van degenen, die
het zeggen, dan weten ze die niet.
Jij natuurlijk óók niet!

P. Daar heb je gelijk aan Jansen,
ik heb het óók maar van ..horen
zeseen''.

J. Juist Pieterse! Maar ik kan je
bewijzen, dat het juist andersom is.
dat er mensen uit Haarlem komen
cm in Zandvoort te kopen, dat is
n.l. het geval met die voortreffe-
lijke Franse landwijn van Hamers,
rede en witte a f 1.50 per fles, die
is zó gced, dat men die speciaal uit
andere plaatsen bij Hamers komt
halen.

P. Inderdaad Jansen, je slaat de
spijker op z'n kop ik geloof dat
graag, en bovendien geeft Hamers
er nog ïfcboca reisbonnen bij. AI-
léén, als hij het soms eens vergeet,
moet je er cm vragen. Hij mag die
bennen nu eenmaal niet op alle ar-
tikelen geven. Als dat zo was. lagen
ze wel voor de grijp op z'n toon-
bank in de Kostverlorenstr. no. 34.

J. Ik ga tenminste maar gauw
2856 bellen om nieuwe Franse land-
wijn te bestellen. (Adv.)

Administratiekantoor A. F. HEUFI
Inrichten! en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

DEVELOPPINQ
PRINTING

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Neer
FOTO «LION»

HALTESTRAAT 69 - SANDVOORT - TEL. 2778

2 min. van. het station
2 min. from the station

2 min. de Ia Gare
2 min. vons Bahnhof

DEVELOPPEMENT
TIRAGE •

ENTWiCKLEN
KOPIEREN

TELEVISIE

RADIO

PHILIPS
GRUNDIG
ERRES

PHILIPS
GRUNDIG
N. S. F.
SABA

PHILIPS

Recorder (
>

Voor goede voorlichting naar het vertrouwde adres:

ELECTRA - RADIO - TELEVISIE

Haïtesiraat 57 - Zandvoort - Telef. 2065
Betaling desgewenst in overleg.

Goedkoop is duurkoop
menen velen, en vaak is dat zo.

Daarom zijn lage prijzen niet het DOEL van SLAGERIJ BURGER
wél kwaliteit!

Toch vallen onze prijzen mee, b.v.

Varkenscarb. v.a. ƒ 1,98 500 gr
Magere Varkenslappen

ƒ2,35 500 gr.
Doorr. Varkenslappen

J 1.58 500 gr.
Kalfslappen ./2,20 500 gr.

Doorr. R. Lappen ƒ1,68 500 gr.
Magere lappen . . /'2.10 500 gr.
Fijne rib ........ ƒ2.10 500 gr.

Rosbief )
Entre Côte (,
Staartstuk (.
Lende ' 50(> gr-

WEEKEND-RECLAME:

, n a c

f / 4D

'
Lamsvlees v.a. . ../1.48 500 gr.
Lamsbout ./'2.10 500 gr.

100 gr. Ham
100 gr. Boterh.w. (79ct

Gebrs. BURGE&'s SLAGERIJEN
Haltastraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Salaris regeling volgens C. A.O. waarin o.a. begrepen
pensioen-wachtgeld en werkloosheidsfonds.

99
99

A. v. d. M I J E & Z n . Schoolstraat 2

Verzoeke dit uit je knippen!'

Fa. VAN VEEN, Helmersstraat 2.
Fa. KUNEMAN, Haltestraat 33.

Geopend

Van 5 tot en met GORTER'S' BAKKERIJ, Prinsennofstraat 3.
Fa. VAN DER MIJE, Willemstraat 29.

11 September Fa. RINKEL, Raadhuisplein 1.
Banketbakkerij BOSMAN, Kerkstraat 22.
Banketbakkerij STEENKEN, Grote Krocht 20b.

SCHIPPER'S BAKKERIJ, Haltestraat 23.
Fa. KEUR. Diaconiehuisstraat 36.

Geopend

van 12 tot en mei Fa. VAN DUIJN, Helmersstraat 26.
, 0 c i L Fa. VAN STAVEREN, Zeestraat 48.18 September ^ BALK_ Hogeweg 27_

Fa. VAN DER WERFF, Gasthuisplein 1.
Banketbakkerij THOMAS, Haltestraat 13.
Banketbakkerij STEENKEN, Grote Krocht 20b.

Gesloten van 19 tot en mei 25 September

Banketbakkerij STEENKEN, Grote Krocht 20b.

Gedurende deze twee weken GEEN BEZORGING!

en verkoop uitsluitend a CONTANT!

Wïlhelminaschool
(Ned. Herv. School)

De iessen van de nieuwe cursus
vangen aan WOENSDAG 1 Sept.
Aangifte van leerlingen kan geschieden bij
het hoofd der school:
J. A. Wagtendonk, ' Wilhelminaweg 33

W i J f t H A N D E L
H. A. v. Beursen

Landwijn wit v.a. . . } 1.50

Landwijn rood v.a . . . 1.50

Remerschen Eibling . . 1.95

1952 Beaujolais . . ."3.25

1950 , , , , . . . 3.40

1947 3.75

K E R K S T R A A T 12 a

Telefoon 2532

BHgJBBHBBflidaMüap

Ook uw adres
Eerste Zand v. Aardappelhandel

Prinsesseweg 15
Telef. 2O66

Brush up your ENGüSHl

Mej. j. W. van Overklift
lerares Engels M.O.

ZANDVCORTSELAAN 293
Inl.: Telefoon 27577 (K 250.0)

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen, en
inboedels - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Zandvocrtmeeuwen l speelt
in Haarlem.

A.s. Zondag houdt de voetbalver.
„Haarlem" zijn Spaarnebeker-tour-
nooi". Voor dit tournooi is het eerste
elftal van Zandvoortmeeuwen uit-
genodigd voor het spelen van een
tussenwedstrijd tegen de reserve Ie
klasser Haarlem 2. Deze ontmoeting
begint om 1.30 uur.

Zandvoortmeeuwen houdt Zondag
a.s. zijn adspirantentournooi.
Een belangrijk jaarlijks evene-

ment voor de jeugd is het adspiran-
tentcurnooi van Zandvoortmeeuwen.

Dit tournooi wordt a.s. Zondag 29
Aug. gehouden. Er wordt gespeeld
in een A en een B groep. In groep
A gaat de strijd om de Burg. van
Alphenwisselbeker. Op deze dag
wordt het volgende programma al-
ge werkt:
Greep A:

Zandv.rn. a-VI. Vogels a 10 u.
D.C.O. 3-E.H.S. 11 u.

Tu?senwedstrijd welpen:
Zandv.m. a-E.H.S. a 12 u.
Verliezersronde Groep A l u.
Winnaarsronde Groep A 2 u.

Groep B:
E.H.S. b-D.C.C, b 10 u.
Zandv.m. b-Vl.Vogels b 11 u.

Tussenwedstrijd welpen:
Zandv.m. b-E.H.S. b 12 u.
Verliezersronde groep B l u.
Winnaarsronde groep B 2 u.
De wedstrijden duren twee maal

25 minuten.
Na afloop van dit tournooi wor-

den door de junioren twee vriend-
schappelijke wedstrijden gespeeld :

Zandv.m. jun. a-D.C.O. a 3.15 u.
Zandv.m. jun. b-D.C.O. b 3.15 u.
Indien het weer meewerkt, be-

looft het voor de jeugd een aange-
r.Erne dag te worden met spannende
wedstrijden.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Maartje, dochter van A.

Molanus en M. Koper; Jennifer,
dochter van G. J. Reijenga en. A. J.
Moorman.

Geboren: Yvonne, dochter van E.
J. Slagboom en A. M. van Leeuwen;

Ondertrouwd: G. A. Metten en M.
T. de Jong.

Ondertrouwd: V. H. Schcrpenzeel
en A. H. Middelburg Bolt.

Gehuwd: E. de Mes en F.O. Viaud
Getrouwd: K.Koper en J. H. Ver-

voort; W. van Duijn en A. Hoogcn-
dijk.

„De Laroche59 echte Franse Cognac
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Teleurgestelde badgasten
Teleurgestelde badgasten hebben

ons verklaard, niet te kunnen be-
grijpen, waarom het vuurwerk werd
afgestoken op 31 Augustus, een tijd-
stip, waarop zo goed als alle bod-
gasten zijn vertrokken en de nieuwe
die in September nog komen, nog
niet zijn gearriveerd. Er waren er
zelfs bij, die ons verzekerden, dat
dit zeker was om Zandvoorts
vreugde te uiten over het vertrek
van de badgasten. „Waarom werd
dit vuurwerk niet op Maandag 30
Augustus afgestoken, dan hadden
alle badgasten er nog van kunnen
meeprofiteren", werd ons gezegd.
Er zit in dit alles een kern van
waarheid, behalve in het laatste,
want vreugde over het vertrek van
badgasten kent Zandvoort niet, in-
tegendeel,- we zouden hen liever als
't kon, tot de Kerstdagen vasthou-
den. Maar men vergeet één ding,
dat het hier een aloud gebruik be-
treft, ontstaan door de viering van
Koninginnedag, toen de huidige
Prinses Wilhelmina nog Koningin
Wilhelmina was. Dan werd altijd op
deze dag met veel feestelijkheden
afscheid genomen van het seizoen.
Dat gebruik heeft de Oranjevereni-
ging thans weer in ere willen her-
stellen en een oude traditie, met
een vuurwerk het seizoen uit te
luiden, willen handhaven.

Men heeft er verder niet bij na-
gedacht, maar wij zijn het met onze
badgasten eens, dat het wellicht het
volgend jaar beter zou zijn, een en
ander op 30 Augustus te doen plaats
hebben.

Nóg een stichting
Het zonder enig nader commen-

taar door „'t Helm" bekend ge-
maakte besluit van het! bestuur,
deze kring om te zetten in een
stichting, heeft nog al wat verba-
zing gewekt. Begrijpelijk, omdat
een dergelijk nog al ingrijpend be-
sluit o.i. toch wel enige verduide-
lijking had behoren te krijgen, wat
betreft de beweegredenen daartoe.
We hebben hiernaar de voorzitter,
de heer J. Vermeulen, gevraagd
tijdens de persconferentie, die „'t
Helm" Maandagavond in café-res-
taurant Rinkel had belegd. Het ant-
woord van de heer Vermeulen heeft
ons echter maar matig kunnen be-
vredigen. In feite kwam het erop
neer, dat het bestuur deze vorm het
beste vond. Men verklaarde ons,
dat hierover geen vergadering kon
worden uitgeschreven, omdat „'t
Helm" geen leden kent. Doch o.i.
had een vergadering met sympati-
serenden toch aan dit ingrijpend
besluit wel kunnen voorafgaan. Of
„'t Helm" verstandig gedaan heeft,
deze stichtingsvorm te kiezen, zal
de toekomst moeten leren. Voor ons
staat vast, dat men in Zandvoort
niet zo bijzonder op een stichtings-
vorm is gesteld. Men houdt hier
graag een vinger in de pap en dat
heeft „'t Helm" blijkbaar juist iiril-
len voorkomen. Wij hopen van harte
dat het „'t Helm" zal mogen ge-
lukken, zich in deze nieuwe
vorm populair te maken, want zon-
der populariteit valt weinig te be-
reiken. Doch men zal het niemand
euvel kunnen duiden wanneer men
zegt, dat de wijze, waarop deze
nieuwe stichting „uit de lucht kwam
vallen", wel wat vreemd aandoet,
óók al verklaarde men ons, dat
daartoe reeds gedurende twee jaar
plannen in voorbereiding waren,
want van die plannen tuist niemand
iets af.

„WURF-PRAET"

WUU.UM v.d.WURFF:

Bij ' t scheie van 't seizoen
leert men 't zonnetje kennel

H altestraat-nieuws
Zo is dan seizoen 1954 ten einde

en gaat Zandvoort zich, behoudens
de nog zéér welkome gasten, die
het na-seizoen nog zal opleveren,
waarvan de eerste uitkomsten niet
ongunstig zijn, weer instellen op de
komende wintermaanden, waarin
we weer op onze eigen inwoners
zullen zijn aangewezen. Het is nog
te vroeg, om de balans reeds op te
maken over seizoen 1954, want óók
het na-seizoen, dat elk jaar méér
weer in zwang gaat komen en
waarvoor vooral onze Duitse gasten
grote interesse hebben, zoals dat
ook reeds in vóór-oorlogse jaren het
geval was, kan wellicht nog enig
gewicht in de schaal leggen.

Maar tóch, wanneer we zo hier en
daar ons oor eens te luisteren leg-
gen, dan is de Zandvoortse winke-
Her over het algemeen niet onte-
vreden over de achter ons liggende
maanden, die natuurlijk beter had-
den gekund, maar tóch nog niet be-
paald ongunstige resultaten — al-
thans voor de meesten — hebben
opgeleverd. We zwijgen hier na-
tuurlijk over de verkoop van bad-
artikelen, ijsverkoop en strand-
goederen, maar daartegenover staan
weer vele aankopen bij anderen, die
in een gunstig zomerseizoen niet
zouden zijn gedaan. We hopen
daarop t.z.t. nog wel nader terug te
komen.

En nu is September dan aange-
broken, de maand, dat de meeste
Zandvoortse winkeliers van een
welverdiende vacantie gaan genie-
len. Slagers, bakkers, groentehande-
laren, melkbedrijven zullen om
beurten gesloten zijn en zo lang-
zamerhand gaan we ons voorbe-
reiden op de komende wintermaan-
den, die — het valt niet te ont-
kennen — óók in Zandvoort hun
eigen aparte bekoring hebben in ons
dorp in winterse rust, waar de in-
timiteit van het dorpsleven wel-
dadig aandoet en op alle gebied
dank zij de activiteit van ons ver-
enigingsleven, voor de nodige aflei-
ding en vermaak wordt gezorgd.

Wellicht zoudt U denken, dat in
deze overgangsmaand September
uit de Haltestraat geen nieuws zou
zijn te vertellen. Het tegendeel is
echter waar, want enkele belang-
rijke veranderingen gaan zich deze
maand in Zandvoorts grootste win-
Icelstraat voltrekken. In de eerste
plaats gaat slagerij Burger verhui-
zen. Het naast de tegenwoordige
slagerij gelegen pand wordt voor de

heer Burger in gereedheid gebracht
en het mag worden verwacht, dat
dit nieuwe, geheel verbouwde pand
van de heer Ad. van Dijk, die naar
Canada gaat emigreren, een prach-
tige aanwinst van de winkelpanden
in de Haltestraat zal gaan beteke-
nen. Het wordt ruim en uiterst
modern ingericht en zal stellig' zéér
blijken te voldoen. De heer Looman,
die thans zijn bedrijf nog uitoefent
in de Haltestraat in de nabijheid
van de Zeestraat, gaat het méér in
het centrum zoeken en zal de oude
zaak van slagerij Burger gaan be-
irekken, vanzelfsprekend wordt
daarvoor deze slagerij óók geheel
omgewerkt. Het mag woiden ver-
wacht, dat deze belangrijke ver-
anderingen zich in de laatste week
van September gaan voltrekken.
Wat de tegenwoordige zaak van de
heer Looman betreft, moet nog wor-
den afgewacht, wat er met dit bril-
lenhuis gaat gebeuren. Er zijn reeds
verscheidene gegadigden voor, doch
de heer Looman heeft nog geen
besluit genomen. Het moet zelfs 4n
't geheel niet onwaarschijnlijk wor-
den geacht, dat hij deze zaak voor-
lopig zal blijven aanhouden, wan-
neer hij zich in zijn nieuwe pand zal
hebben gevestigd.

Tenslotte zal de aanvrage voor de
koop-avond, die de heer Looman
voor zijn zaak op Donderdagavond
tot 9 uur aanvroeg en welk punt in
de raadsvergadering van Donderdag
j.l. werd behandeld, een primeur op
dit gebied betekenen in ons land.
Een proefneming, die stellig óók in
andere sleden belangstelling zal
trekken en waarvoor de Kon. Ned.
Middenstandsbond zich zéér interes-
seert.

En dat alles gebeurt dan toch
maar weer in deze overgangsmaand
September, waarin de activiteit van
de Haltestraatse winkelier wel zéér
groot is. Een instellen op de ko-
mende wintermaanden en een zich
reeds weer voorbereiden op het
komende seizoen, dat karakteriseert
de Haltestraat-winkelier in deze
maand September.

En wat de komende wintermaan-
den betreft, óók dan, ja juist dan,
zult U nog héél veel van de winke-
liers in de Haltestraat horen, want
de Haltestraatvereniging zal veel
van zich doen spreken door diverse
acties, waarover wij U in ons vol-
gend Haltestraalnummer waar-
schijnlijk méér zullen kunnen ver-
tellen. K.

Voornaam winter-programma
Stichting culturele kring „'t Helm"

Tijdens een persconferentie, Maan-
dagavond in café-restaurant Rinkel
belegd, heeft de stichting culturele
kring „'t Helm" bij monde van haar
voorzitter, de heer J. Vermeulen,
het programma voor de komende
wintermaanden uiteengezet.

De voorstellingen, die het vorig
seizoen voor „'t Helm" zulk een
groot succes betekenden en waarbij
men mocht vaststellen, dat deze nog
jonge vereniging, die in het najaar
van 1955 haar eerste lustrum hoopt
te herdenken, zich in een steeds
toenemende belangstelling voor haar
werk mocht gaan verheugen, wer-
den toen bezocht door ongeveer
2500 personen.

In het komende seizoen zullen
door „'t Helm" in totaal 10 voor-
stellingen worden gegeven, die alle
in theater Monopole zullen plaats
hebben. Van deze 10 avonden zullen
er 8 in het kunstabonnement wor-
den opgenomen. Hiervoor worden
abonnementen beschikbaar gesteld
van 4 voorstellingen naar eigen
keuze a ƒ6,— per serie en voor alle
8 voorstellingen a ƒ9,60 per serie,
belasting inbegrepen. Naast dit
kunstabonnement zullen dan nog
twee aparte filmvoorstellingen wor-
den gegeven. Ten behoeve van de
jongeren t.m. 20 jaar zullen abon-
nemenlen voor vier voorstellingen
a ƒ 4,— per serie worden beschik-
baar gesteld. Tenslotte zullen nog
aparte abonnementen voor de 5
filmvoorstellingen worden uitge-
geven, waarvan de prijs ƒ 5,50 be-
draagt.

Alle avonden zijn op Donderdag
vastgesteld en de cyclus zal worden
geopend met een voorstelling vari
het Nederlands ballet o.l.v. Sonia
Gaskell op 14 October, Dit optreden
is in zekere zin alsi een primeur te
beschouwen, aangezien de première
van deze voorstelling op 10 October
in Den Haag wordt gegeven, waarna
als eerste plaats van uitvoering
Zandvoort aan de beurt is met het-
zelfde volledige programma.

Op 25 November volgt dan een
piano-recital van de pianist Hans
Henkemans, vermoedelijk met een
Mozart-programma. Op, 9 December
de eerste filmvoorstelling met

Charly Chaplin-filrrts en een. uitge-
breid voorprogramma, bestaande uil
tekenfilms en documentaires. Op 6
Januari wederom een filmvoorstel-
ling met als hoofdfilm „Drei-
groschenoper". Op 3 Februari zal
het Noordhollands Philharmonisch
Orkest concerleren, solist en diri-
gent zullen nog nader \vorden be-
kend gemaakt. Op 3 Maart weder-
om filmvoorstelling met de film
„Dagjesmensen". Op 24 Maart biedt
men een kamermuziekavond, waar-
schijnlijk met medewerking van
Wim Noske terwijl de cyclus be-
sloten wordt op 28 April, met een
oplreden van Georgette Hagedoorn
in een voor Zandvoort geheel nieuw
programma.

De beide aparte filmvoorstellin-
gen zullen plaals hebben op 4 Nov.
met als hoofdfilm „Los Olividades"
en op 14 April met „Nous sommes
toua des assasins" .

Het bestuur is van plan voor dil
winterprogramma een uilgebreide
reclame-campagne op Ie zetten.
Huis aan huis zullen in Zandvoort
en omgeving folders worden ver-
spreid en aan een groot aantal
personen wordt een circulaire ge-
zonden met het dringend verzoek
„'t Helm" financieel te steunen als
„Vriend van „'t Helm".

Behalve deze avonden hoopt men
op ander gebied nog méér avonden
te kunnen organiseren, waarbij men
denkt aan enkele lezingen.

Aan het vijfjarig bestaan, dat na-
jaar 1955 zal worden herdacht,
hoopt het bestuur tenslotte op bij-
zondere wijze aandacht te schenken.

Ongetwijfeld zal dit voorname
winterprogramma voor het aon-
staande seizoen wederom in brede
kring aandacht gaan trekken, een
programma, waarmede „'t Helm"
opnieuw een belangrijke bijdrase
levert aan de opbouw van het cul-
turele leven in Zandvoort, een op-
bouw die — naar het bestuur ons
verzekerde — nog in belangrijke
mate zou kunnen worden opgevoerd,
indien Zandvoort over een in alle
opzichten goed ingerichte zaalruimte
zou beschikken. Het gebrek daar-
aan wordt wel als een zéér groot
gemis gevoeld. K.

De strandpachters
en het slechte seizoen

Het valt niet te ontkennen, dat de
strand-exploitanten dit jaar wel hel
meest door hel abnormaal slechte
sei?oen zijn getroffen. Het voorjaar
bracht, behalve een stralende He-
melvaartsdag, weinig mooie dagen,
Mei was vrij goed, Juni en Juli
uitermate slecht, terwijl de eerste
en laatsle week, in Augustus in elk
geval nog enige vergoeding boden
voor het slechte weer van de afge-
lopen zcmpr. Wie echter mochl
menen, dat zich nu een sombere,
mistroostige -stemming van de
strandpachters zou hebben meester
gemaakt, vergist zich. Zeker, men
verheelt het niet, dat seizoen 1954
voor verschillende strandpachlers
ven die aard geweest is, dat de
komende winter niet zonder zorg
wordt tegemoet gezien, vooral de
kleineren onder hen hebben nau-
vvelijks aan hun verplichting kun-
nen voldoen, om van verdiensten
maai niet eens te spreken.

Maar tijdens de gesprekken, die
wij op de laatste Augustusdag met
verschillende slrandexploitanten
hadden, bleek toch vrij algemeen,
op een héél enkele uitzondering na,
dat men er weinig voor veelt om
eventueel bij het G-emeentebestuur
met de boeken cp tafel ie komen,
teneinde Ie Irachten. een verminde-
ring van pacht te verkrijgen, een
idee. dat door enkele raadsleden in
de laatsl gehouden raadsvergade-
i'ing ter overdenking aan het col-
lege van B. & W. werd voorgelegd.

In de binnenkort te houden ver-
godering van de Zandvoortse strand-
pachters zal dit onderwerp ter
spiake komen, doch vrij algemeen
acht men het zeker, dal het meren-
deel hiervoor geen interesse zul
tonen. Immers, men gaat van hel
slandpunl uil, dat de strand-
exploitant bij hel huren van een
bepaald strandgedeelle. hel risico
moet aanvaarden, dal het Hollandse

klimaat medebreng!. Zijn de zo-
mers goed, dan wordt er behoorlijk
verdiend, zijn ze daarentegen slecht,
dan kost het véél moeite, de touw-
tjes aan elkaar te knopen. Wanneer
men een gedeeltelijke teruggave
van de betaalde pacht zou aanvaar-
den. zou men. zu wordt geredeneerd,
in zijn exploitatie geen vrij man
meer zijn. Het gemeentebestuur zou
dan n.l. het volste recht hebben, bij
extra goede zomers, — zoals dal b.v.
in 1947 het geval was — een ver-
hoging van de pacht te eisen.

Bovendien voell men er in 't ge-
heel niets voor, met de boeken op
tafel te komen.

Wanneer het weer in September
nog wal meevall, speciaal gedu-
jende de week-einden, kan boven-
dien nog wel wat worden verdiend
en daarom, zal men ook niet eerder
tcl veigaderen overgaan, véór het
g i ü G t s f e gedeelte van de maand Sep-
leinbtr verstreken is. Geen slrancl-
pachler denkt er n.l. nu al over, zijn
opstallen naar de winlervorblijven
ovei te brengen, integendeel met
enig optimisme wordt de maand
Seplember nog tegemoet gezien.

Ernstige aanrijding

Woensdagmiddag omstreeks l uur
slak de 83-jaiige Duitser J. Jülling
uit Wuppei'Uil-Barmen de rijweg
over cp de hoek van de Gr. Krocht
en de Hc.geweg bij de R.K. Kerk,
juist op hei moment, dat een bus
van de N.Z.H.V.M. naderde. Waar-
schijnlijk heeft hij dit voertuig niet
opgemerkt. ITij werd door de bus
gegiepen en op het trottoir geslin-
geid, waar óók de bus. die tever-
t'cefs de oude man nog traditie te
ontwijken, op terecht kwam. Dr. B.
Fntzinger vetleende de eerste hulp,
ccnstrleerde ernstige verwondingen
aan het hoofd en liet het slachtoffer
in zorgwekkende toestand naar de
Mariastichting overbrengen. De
politie heeft de zaak in onderzoek.

Puzzleritten motorclub „Zandvoort"
De motorclub „Zand-

voort" heeft haar eerste
lustrum, dat 17 Aug. j.l.
werd herdacht, j.l. Zon-
dag gevierd met een
tweetal ritten, waar-
voor zéér grote belang-
stelling bestond, n.l. een
puzzleril voor auto's en
motoren en een zwnre
betrouw baarheidsri t
uitsluitend voor moto-
ren, beide over een af-
stand van 100 km.
De start had plaats om
l uur bij het clubhuis
paviljoen De Vijverhut.

Aan de betrouwbaar-
heidsrit» werd door 25
motorrijders deelgeno-

Vit liet eerste jaar van cte motorclub ..Zandvoort"
Een c-rcepje vcni oprichters.

men, de puzzleiit telde 66 inschrij-
vers, n.l. 43 op motoren en 23 in
auto's. Er waren voor deze ritten
vele fraaie extra prijzen beschik-
baar gesteld. De uitslagen van de
eerste 6 prijswinnaars waren als
volgt:

Puzzleril: l. N. G. Turkenburg,
m.c. Eloembollcnstreek, op Jawa,
6 str.p.; 2. P. Limbach. m.c. Zancl-
voort, op Maico, 9 str.p.; 3. A.H. Mei-
land, m.c. Haarlem, in Volkswagen.
13 slr.p.; 4. H. Kokkelkoren, m.c.
Zandvooit, met Volkswagen 10 str.;
5. Th. J. Koks, m.c. Haarlem, met
Volkswagen, 23 str.p.; 6. P. Zwanen-
burg, m.c. Wassenaar, op Express,
250 cc. 25 str.p.

Belrouwbaarheidsrit: 1. R. Jan-
son, m.c. Haarlem, op Malchloss, 9
str.p.; 2. O. Mocke, m.c. Haarlem,
op'B.M.W. 12 str.p.; 3. A. Cats, m.c.

Wassenaar, op Puch ,54 str.p.; 4. A.
Vrolijk, m.c. Hel Oosten, op Puch,
169 str.p.; 5. W. Smits, m.c. Haar-
Icmmei meer, op C.Z. 178 str.p.;
6. L.J.J. Smit. m.c. Zandvoort. op
Noilan, 225 str.p.; 7. P.C.J Samson
m.c. Zundvoorl, op Norton, 236 str.p.

Al le deelnemers toonden zich zéér
enthousiast over deze met grole zorg
uitgezette ritten, waarvan de be-
trouwbaaiheidsrit vele zware stuk-
ken rul duinterrein te verwerken
gaf. Enkele kleine ongevallen deden
zich voor, zo nam één der deel-
nemevs met zijn motor nog eer.
duik in de Oude Rijn, doch wi^l
zwemmend wederom de kant te be-
i eiken. Do prijzen u erden door de
voorzitter van do motorclub, de
heer B. Bakker in pavil joen ,,De
Vijverhut" het clubhuis der ver-
enlging uitgereikt.

Concerten en vuurwerk
besloten seizoen 1 954

Twee concerten en een vuurwerk
hebben Dinsdagavond seizoen 1954
in Zandvoort officieel uitgeluid,
evenementen, die tot stand kwamen
dank zij samenwerking van Oranje-
vereniging „Zandvoort'', stichting
„Touring Zandvoort" en een aantal
Zandvoortse bedrijfs-exploitanten.

Aan de grote drukte, die dit in
het dorpscentrum en later op de
Boulevard biacht, zou men niet ge-
zegd hebben, dat het merendeel der
seizcenbadgas-ten in de loop van
deze 31e Augustus was vertrokken.

Cm 8 uur concerteerde de Zand-
voortse muziekkapel onder leiding
van de heer B. Balledux met mede-
wcrking van het tamboercorps on-
der directie van Mej. H. Rudolphus.
Ook nu weer werd een populair pro-
gramma gebeden, waarin mars-
muziek en graag gehoorde melo-
dieën de boventoon voerden, waar-
mede een groot succes werd geboekt.
Voorafgegaan door het tamboer-
corps lick men daarna naar de Ro-
londe. waar het vuurwerk op het
strand werd afgestoken, hetgeen
werd voorafgegaan door het spelen
van het Wilhelmus en een kort
inleidend wcoid van de secretaris
der Oranjevereniging, de heer A.
Slcgers.

Het vuurwerk zelf bestond uit-
sluilend uil luchtnummers. Precies
kwart over negen knalde de eerste
bom hoog boven de hoofden uiteen;
waaiers van vuur en kleuren
spreidden zich wijd uit boven
stiand en zee en zette de duizend-
koppige menigte, die van dil spel
van vuur, licht en kleuren getuige
was, in een helle gloed. Als slotstuk
van dit pyrolechnisch festijn werd
de watertoren met Bengaals vuur in
felrood licht geplaatst, hetgeen
vcoial van het strand af gezien, een
fantastische aanblik opleverde.

Een enonn aantal mensen zocht na
alloop vcipozing op terrassen, om
te gcnielen van deze late zomerse
avond, die temperaturen bracht,
?e?ls men die zo gaarne zou hebben
pewenjt in Juni en Juli. IJsbars en
cctgelegenheden, café's en restau-
lants maakten goede zaken, terwijl
vele honderden zich omstreeks tien
uur verzamelden rondom de mu-
zieklenl cp het Raadhuisplein, waar
de Tyrolcrkapel ..De Alpenjagers"
voor hel laatst in dit seizoen op-
trad met een concert, dat door be-
middeling van de directeur van
slichling „Touring Zandvoort" gra-
tis door de kapel werd aangeboden
als dank voor hel succesvol optre-
den in seizoen 1954. Opnieuw bleek
de grote' populariteit van deze
kapel, die met deze zonnige, opge-
\vekle muziek wederom aller har-
ten won.

Zo werd deze officiële slot-avond
van seizoen 1954 een waardige en
mooie afsluiting van een seizoen,
dat weliswaar dcor het vele slechte
weer geen beste indruk maakte,
maar waarvan deze afsluiting bij
velen in dankbare herinnering zal
blijven.

Vergadering econ. onderzoek
Hel uitbreidingsplan van Zand-

voorl is in 1949 vastgesteld op grond
van wetenschappelijke onderzoc-
kineen, gedaan in de jaren 1945 t.m.
19-17 en de naar aanleiding daarvan
gemaakte prognoses. De ontwikke-
ling welke Zandvoort sedertdien
heeft te zien gegeven, maakt het
noodzakelijk, in het licht van de
gewijzigde omstandigheden een
nieuw onderzoek in te stellen naar
de ontwikkelingsmogelijkheden van
Znndvoort.

Bij besluit van de gemeenteraad
is dit onderzoek opgedragen aan
hel geografisch instituut van de
li.iksuniversiteit te Utrecht onder
leiding van prof. Dr. A. C. de Vooys

Mei dit onderzoek is bereids een
aanvang gemaakt. Bij de herzie-
ning van het uitbreidingsplan zal
KI noodzakelijk zijn de behoefte
aan nieuwe winkels vast te stellen.
Vandaar dat het geografisch insti-
tuul ook een enquête bij de plaatse-
]ijke middenstand houdt.

Daar hieiomtrent talrijke vragen
zijn gerezen en gebleken is, dat men
geen juiste vooistelling heeft van 't
doel van het onderzoek en van het
gebruik, dat van de verstrekte gc-
gevens zal warden gemaakt, heeft
prol. de Vooys zich bereid ver-
klaard hierover een causerio te nou-
den voor de Zandvoortse midden-
skmders. De Zandvooi ise Handels-
veicniging en de afdeling Zandvoort
van de R..K. MiddensUmdsvoreni-
p.ing ,,De Hanze" hebben daartoe 'n
gecombineerde ledenvergadering
belegd op Donderdag 23 Sept. a.s.
des avonds 8 uur in hotel Keur.

Nieuw telefoonnummer
afd. Bevolking

Er wordt de aandacht op geves-
ligd dal de gemeenle-secrelarie, afd.
bevolking te Zandvoort, voor in-
lichtingen uil hel bevolkingsregister
en voor informaties over paspoort-
aangelcgenheden in het vervolg
telefonisch uitsluitend is te bereiken
onder no. 3340 (K 2507). Voor bur-
perlijke stand en militaire zaken
blijft no. 2345 (K 2507) gelden

HOOG WATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

berijdb.
3.30 12.00-18.30
4.30 13.00-19.30
6.00 14.00-21.00
-.- 16.00-22.30

4.30-11.00
5.30-12.00
6.00-12.30

Sept.
5 8.05 15.00 20.28
6 9.02 16.00 21.34

10.14 17.00 22.57
11.49 19.00 -.-
-.27 7.30 13.03 20.00

1.28 8.30 13.57 21,00
2.14 9.00 14.40 21.30

7
8
9

10
U

WEL BETER, niet duurder!
Is onze enorme collectie
Lampokappen en verlich-
tingsartikelen!

Henk Schuilenburg
De Goedh. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. SS74

Zwemnieuws
Nu de scholen /.<>
langzaam aan
u eer zijn bcgon-
nen, gaal ook de
zwcmclub weer
met ham' oefen-
avonden begin-
nen en wel a.s.
Maandag 6 en
Dinsdag 7 Sepl.
op de gewone t i j -
den. Wij hopen,
dal al onze adspi-
rnnten trouw zul-
len meegaan, zo-
dat er op de
ecistvolgende a f -
ywema vonden
weer heel wat
kinderen hun
diploma's kunnen
behalen. Wie de
eerste 2 diploma's
iceds heeft be-
hnald Ruat rustig
door en tracht
door flink oclcncn
ook deze winter
het, 3e diploma te
halen.
Nieuwe leden zijn
van harte welkom

Alléén
verkrijgbaar bil

Nu ook in Nederland
Vlfaniol

HORMONEN
erom e

Beval niet alleen vl-
amlno F, maar ook

follikol-hormoon voor
regeneratie en vor-

jonglng dor huid.

Koop vandaag nag
een pof f. 0.95
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Officieel Kodak en
Bell & Howell Dealers F O T O B A K E L S
LEICA specialisten SINDS 1874 - KERKSTRAAT 29-31

DALCO MEZZO CHROME FILM
AGFA SYNCHRO BOX ƒ19,-.

Laat Uw vacantiefoto's
vakkundig ontwikkelen en
afdrukken, het is een
herinnering voor Uw leven!

6 x 9 ƒ1,30. Vraagt onze foto- en smalfilm adviezen.
ZEISS-IKON NETTAR ƒ78,-, KODAK 8 mm. CAMERA 2,7 LENS ƒ186,-.

TELEFOON 2513

KODAK BROWNIE ./10,50.

ALLEEN FOTO BAKELS GEEFT F 2,50 VOOR UW OUDE CAMERA, BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE!

r ~
Tot nadere aankondiging
elke avond 8 uur:
AAN VLEUGEL EN CLAVIOLINE root de bekende radio-pianist

van het ensemble
EDDY CHRISTIANI.

ZOMER EN WINTER GEOPEND. Klein match biljart ZOMER EN WINTER GEOPEND.

Raadsvergadering
Na een debat, dat bijna ander-

half uur in beslag nam, heeft de
gemeenteraad van Zandvoort in de
vergadering van gisteravond beslo-
ten. nog geen verkoop (toewijzing)
van grond aan de heer H. Visser te
den Haag te verlenen, om daarop
diens ingediende plannen voor de
bouw van de Zuidvleugel van het
Boulevardcenlrum te vci wezenlij-
ken, doch dit voorstel aan te nou-
den tot de raadsvergadering van 15
October. cm daardoor aan de bur-
gemeester gelegenheid te geven,
zijn plannen te ontvouwen bctref-
fende de bouw van het gehele ccn-
trum. Wij hopen op deze aangele-
genheid in ons e.v. nummer nader
terug te komen.

Hr" DIEMER opende de rij dei-
sprekers, door te verklaren, bli.i te
zijn. dat dit voorste! thans werd in-
gediend. Negen jaar hebben we er
in Zandvoort op gewacht, thans i.s
het dan eindelijk zover.

De optimistische klanken van de
Hr.Diemer \\erden echter aanstonds
gesmoord, toen Hr. LINDEMAN een

Vesten en Puliovers
BAKELS Sinds 1874.

motie van orde indiende, dit voor-
stel uit te stellen tot 15 Ccober. Na
enig heen en weer gepraat, en na-
dat Hr. TATES verklaard heeft, dit
voorstel te steunen, geelt de voor-
zitter, de loco-burgemeester. Wei-
houder Van der Werff, daar de bur-
gemeester voor herstel van zijn ge-
zondheid nog buiten Zandvoort
vertoeft, Hr. Lindeman gelegenheid
deze motie nader toe te lichten.

Hr. LINDEMAN verklaart, dat de
optie op deze grond aan de heer

Visser werd verlengd, om hem daar-
door gelegenheid te geven, zijn
plannen bekend te maken. Er blij-
ken nu echter andere plannen te
zijn, om het gehele Boulevardcen-
trum te verwezenlijken. Niemand
kan deze plannen nog beooi delen,
maar ze zijn er. De burgemeester
vioeg in dit verband tweemaal om
aanhouding van dit voorstel, des-
ondanks werd tóch het huidige
vooistel ingediend. Spr. acht de be-
langen van het Boulevardcentrum
zó gioot, dat geen enkele mogelijk-
heid opzij mag worden gezet of

Voor Uw JAPONNEN
BAKELS Sinds 1874.

veronachtzaamd. Eij aannemi'- van
hel huidige plan zou het gehele pro-
ject niet meer kunnen worden uit-
gevocrd. Daarom is het een ge-
meentebelang van de eerste orde,
dat er kennis van wordt genomen,
temeer, omdat aanhouding van het
huidige voorstel dit niet van de ta-
tel schuift. De mogelijkheid wordt
slechts opengehouden voor de bouw
van het gehele project. Ieder krijgt
dan zijn recht en aan niemand
wordt iets te kort gedaan.

H r. TATES verklaart, dat nu er
aan de horizon iets oprijst, het de
plicht van de gemeente Zandvoort
is, die horizon naar zich toe te ha-
len, óók al zou dan blijken dal dit
c-en la la-morgana is geweest. De
raad dient de belangen van de ge-
meente te zien.

Hr. DIEMER is zéér verwonderd.
De heer Visser heeft voor zijn plan
al méér dan ƒ10.000.- kosten ge-
maakt. Wie vergoedt die? Slechts
wanneer de heer Visser vrijwillig

afstand zou doen van zijn plan, dan
pas zou een fantastisch plan aan
de orde kunnen komen.

Mr. FGRRENGA betoogt, dat
wanneer men op „vage geruchten"
moet afgaan, elk raadsvoorstel wel
zou kunnen worden aangehouden,
hetgeen in dit geval niet reëel zou
zijn.

Voor Uw Nylonkousen
BAKELS sinds 1874.

Hr. GCSEN voelt voor aanhouden
van het huidige voorstel. Hier is
maar gten „vaag gerucht", integen-
deel. juist deze dag hooide spr. over
het grote plan belangrijke dingen.
Een zéér draagkrachtige combinatie
schijnt erachter te staan en Hr. Vis-
ser zal zeker niet gedupeerd wor-
den. Ook daarvoor zal een weg wor-
den gevonden.

Hr. KONING vraagt zich af, wat
er tegen „aanhouden" van dit voor-
stel is. Negen jaar heeft men nu ge-
wacht, die anderhalve maand kun-
nen er óók nog wel bij.

Dr. BREURE merkt kernachtig
op, dat de raad de blijdschap over
hel herstel van de burgemeester het
beste kan uiten en eren door aan de
wens, van de burgemeester, (twee-
maal geuit) te voldoen om het voor-
stel aan te houden.

H r. SLAGVELD \\ijfi op de vóór-
geschiedenis van hel plan Visser.
Ce Hr. Visser heeCt de eerste rech-
1en. Daai om diunl dit voorstel in
L'thandchng te worden genomen.
..Als D, mijnheer de voorzitter"
zegt spi eker, wethouder van P.W.
is. en dat bent U, hoe komt het dan,
dat U van die mooie grote plannen
nitils weel"?

Hr. SLEGERS merkt op, dat het
college aan zijn verplichting heeft
voldaan. Hel heeft het voorstel in
de raad gebracht, dat was het te-
genover de Hr. Visser verplicht,

M0TSL S&UWiS
Zandvoort

[.Annex Cabaret „EXTASE" l

*
Dagelijks

OttKSST

MAX

*In ons internationaal
CAB ARET-PROGR AMMA:

TRIO HUNGARIA
Balletgroep

RAYNS
Contorsioniste.

Tl a 80ULT
Mens of pop.

*' Zondagmiddag thé Dansant.
GEHELE JAAR GEOPEND.

maar nu moet de raad beslissen. Die
beslissing dient, te zijn, dat de raad
in het belang van de gemeente moet
afwachten, wat er straks uit de bus
zal komen.

Weth. v. d. WERFF (voovz.) ont-
woordt Hr. Slagveld, dat hij niets
afweet van dit plan, dan alleen, dat
de burgemeester hem bij zijn laat-
ste bezoek vertelde, dat het een plan
was van tachtig millioen gulden,
maar al kwam de burgemeester met
het plan geheel gaa£ en rond in de
raad, dan nóg zou volgens spr. Hr.
Visser voorgaan, omdat hij de eer-
ste rechten heeft. Voor spr. is er

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

r\\V\\
DEVELOPPINO \ »*

PRINTING

~ Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer f
VJVS FOTO «LION.» V<
,»\ * HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL, 2778

2 min. van het station 1 2 min. de la Gare
2 min. from the station | 2 min. v om Bahnhof

*Wfyfy ,g
DEVELOPPEMENT
T1RAQE

ENTWiCKLEN
KOPIEREN

SLAGERIJ-SNACKBAR
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Door de geweldige daling der veeprijzen is het
ons wederom mogelijk de vlees- en worstpry:en

te verlagen.

BIEFSTUK / 2.75 500 gr.
LENDE en ROSBIEF ƒ2.35 500 gr.
OSSELAPPEN vanaf / l . ü ü ö D O g r .
GEHAKT, h.o.h Yl.GO 500 gr.
NIERVET ƒ0.70 501) gr.
TARTARE /0.40 p. stuk
BLINDE VINKEN '/0.4S 100 gr.
VARKENSLAPPEN '/2.10 500 gr.
VARKENSCARBONADE v.a /1.95 500 gr.
VERSE BRAADWORST (alleen varkensvlees)

/ l .90 500 gr.
SAUCI.IZEN (heorl. b i j b loemkool) . . /'2.00 500 gr.
REUZEL ./0.811 500 gr.

Voïup /cj ioestCN en merypijpen.

Weekend-reclame:
(alluén bij vlees)

100 gr. GELARDEERDE LEVER en
100 gr. PEKELVLEES

100 gr. GEER. GEHAKT en
100 gr. BOTERHAMWORST
150 gr. ONTBUTSPEK

200 gr. PORK

85 et.
65 et.
55 et.

55 CENT.

Voor de boterham:
Ongelardeerde LEVER 7!ï cl. 100 gr.
GELARDEERDE LEVER G5 cl. 100 gr.
BERLINER 48 cl. 100 gr.
SAUC. DE, BOLOGNE 59 et. 100 gr.
SALAMI (echte) 75 et. 100 pr.
Parijzcr Boterhamworst (zpcr l'ijn) 40 et. 100 gr.
GELD. GEK. WORST 33 et. 100 fir.
Echte BOERENMETWORST 50 et. 100 fir
HOOFDKAAS (garni) 25 et. 100 gr
PATé (Hopalanl) GR et. 100 f,r.
ROOKVLEES (muis) 65 et. 100 gr.
Orig. Amer. Corncd Beaf (Import) 55 cl. 100 gr.
PEKELVLEES 48 et. 100 Rr.
GEBR. ROSBIEF 60 et. 100 gr.
ONTBUTSPEK 55 et. 150 gr.
Echte GELDERSE HAM GO et. 100 gr.
GEBRADEN KALFSVLEES 70 cl. 10(1 gr.

Zeg mij wie Uw kapper is,
En ik za! U zeggen wie gij ziji!

's
s

Voor dames en heren.
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Gezelligheid en sfeer
voor de komende wintermaanden!

PHILIPS Radio o[ Televisie voor iedere
beurs. PHILIPS Televisie vanaf /'495.-.
PHILIPS Radio v.a. ,/98.-. Wij plaatsen

Uw antenne vakkundig tegen de laagste
prijs. - Uw oude Radioloestel heeft

inruilwaarde, ook bij aanschaffing van Uw TV.
apparaat.
PHILIPS Bandrecorder ./'740 — ot ƒ10,- p.w.
PHILIPS platenspeler of wisselaar vanaf .... /'74,-
PHILIPS platenspeler in kotter '/ 99,-
PHILIPS platenspeler met versterker ,/225,—
PHILIPS Droogschcerapparaal ƒ49,75

Uw oude apparaat is nu nog ƒ10.— waard!
Bel voor de laatste ronde.
De inruilcampagne loopt
binnen enkele dagen ai'.
In een wip schuon schip !
STOFZUIGERS op slee,
div. merken : Excelsior,
Rutun, Holland Electro
Erres, Hoovcr, v.a. ƒ2. p.w.
Wij leveren wasmachines,
koelkasten, fornuizen, u.a.
huish. apparaten.
Wij repareren div. merken slof-_. . .•udiotoestcllen.

zuigers on andere apparaten.
Komt U' eens kijken en luisteren? Wij regelen des-

gewenst op prettige wijze de betaling met U.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENA&T
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Erkend Philips Service Dealer.

DRUKKERIJ VAN PÊTEGEM dk ZN

KERKSTRAAT 20 - TELEF. 2793

VERZORGT AL UW DRUKWERK

geen enkel motief tot aanhouding.
Welh. KERKMAN zei uitvoerig

de voorgeschiedenis uiteen. De or^-
Ue werd verlengd, om de Hr. Vis-
ser gelegenheid te geven, de teke-
ningen te maken. Het doel daar-
van was dus, de Hr. Visser na goed-
keuring van zijn plannen door de
supervisor, de grond toe te wijzen.
Daarop heeft de Hr. Visser geheel
en al veilrouwd. Maar ongeveer in
dezelfde maand, dat deze optie werd
verlengd, kwam de burgemeester
met hel grote plan. Toen de wet-
liuitders vroegen, waarom zij er
geen kennis van kregen, werd ge-
2egd, dal eer*! de financiering

Voor Uw BADPAKKEN
BAKELS Sinds 1874.

mocsl jijn geregeld. DU kranten
kenden het plan echter \\<M, maar
de wethouders werden er buiten
gehouden. Daarom kon hel college
niet anders doen. dan het huidige
plan Visser in de raad te brengen.
Volgens spr. moet eerst dit plan
afgehandeld worden, daarna kan
de raad verder zien, wat er te doen
is. Spr. is verbaasd over de ari?u-
menten, die worden aangevoerd
door de voorstanders tot aanhou-
ding. Bij de toewijzing van de
gronden voor paviljoen „G-arni" re-
deneerde men precies omgekeerd
en tenslotte was 't een gelijke zaak..
Risico werd door Hr. Visser gcno-
men, kosten door hem gemaakt, om-
dat Hr. Visser vertrouwde, dal de
gemeente haar morele verplichting
voortvloeiend uit het verlengen dei-
optie, zou nakomen.

In de replieken, die zéér veel lijd
vergden, werd de toon der debalten
-scherper en scherper on kroeg deze
at' en toe een bewogen karakter.
Alle sprekers handhaafden hun
standpunt, waai bij de voorstanders
lol aanhouding tol de conclusie
kwamen, dat hetgeen zich in het
college van B. & W. afspeelt, waar-
bil animositeit en het maken van
tactische fouten een rol blijkt te
hctben gespeeld, niet des rnads is,
dat dient 't college uit te zoeken on-
der elkaar. Als wclh.KERKMAN be-
wcert, dat Hr. LINDEMAN het plan
Visser een schop geef l, door op aan-
houdinR aan te dringen, protesteert
H r. LINDEMAN hiertegen uiterst
heftig. Wanneer dan Wcth. KEHK-
MAN probeert, dit gezegde te vcr-
duidclijkcn, haalt Hr. LINDEMAN
de schouders op en zegt: „Ik kon
hier alleen maar op antwoorden, dat
ik een tante heb, die geen soep lust
met mahoniehouten ballen erin".

De VOORZITTER brengt dan on-
der grote spanning de motie van Hr.

Lindeman tot aanhouding van hel
voorstel tot 15 October in stemming.
Deze werd met 8 tegen 6 stemmen
aangenomen. Tegen: Mevr. Mol en
de heren Diemer, Kerkman, Porren-
ga, Slagveld en van der Werft. (Ir.
v. Kuyk was wegens vacantie afwe-
zig). De uitslag ontlokte aan de
voorzitter de verzuchting: „Hebben
we daar nu de hele avond over
moeten praten"?

Koopauond. Een voorstel om voor
de optiekbranche een koop-avond
per week loe te staan, waarom door
de heer Looman verzocht was, clezc
op Donderdagavond te stellen tot
9 uur des avonds ,werd met alge-
mene stemmen aangenomen. Kern-
achlig waren de opmerkingen van
Hr. TATES, die belocgdc, dit voor-
slel gaarne te steunen, omdat wij
verslikken in de verordeningen,
waarmee men, naar sprekers oor-
deel, op de verkeerde weg is. Dal
rechten gunslen worden is een ver-
schijnsel ,dat bewijst, dat men be-
zig is ai te zakken naar een lager
niveau. Mr. PORRENGA wil zich
uit staatsrechtelijk en juridisch
standpunt dit kluitje niet laten ont-
glippen, hoewel spr. de argumenten
niet sterk vindt, want dezelfde om-
standigheden doen zich ook in an-
dere plaatsen voor. Hr. WEBER
brengt hulde aan de initiatiefne-
meis tol dit voorstel en zegt, dat
hel niet alleen gaat om de forensen
te helpen, doch het is van evenveel
belang voor de in Zandvoort wer-
kenden. H r .GOSEN wijst dan nog
op de belangen der forensen en hun
aantallen in Zandvoort en vraagt
zich af. of de minister dienaan-
gaande wel goed is ingelicht.

De sclwol-tandartsendienst wordt
met algemene stemmen her-inge-
sleld. De initialiefneemster. Mevr.
MOL spreekt haar blijdschap uil
over dit voorstel. Dr. BREURE sluit
zich hierbij aan en wijst op de be-
langen van deze dienst. ..Als ik de
laad rondzie", zegt spr." twijfel ik
er niet aan. dal verscheidene leden
betreuren, dat deze dienst er in hun
jonge jaren nog niet was, hoewel ik
eeens;ins critiek wil uitoefenen op
de gebitten der raadsleden. Hr.
GOSEN tenslotte vraagt in dit ver-
band de rechten der ouders te res-
peeleren, hetgeen door de VOOR-
ZITTER als vanzelfsprekend wordt
tcegezegd.

De voetpaden in Bentveld vorm-
den de vrolijke noot in deze raads-
vergadering. Een crediel werd ge-
vraagd van ƒ10.500.- om de voelpa-
den langs de Bentveldseweg te be-
legelen. Hr. TATES en Hr. SLE-
GERS wenslen mei de Hr. Ir. R.
Dufour, 'die daarvoor een verzoek-
schrift had ingediend, geen tegels
in deze voetpaden, maar in verband
met het landelijk schoon een bitu-
men voelpad, zoals overal elders in
Bentveld. Hr. GOSEN wenste, in
verband met dit landelijk schoon,
geen grijze, maar b.v. rose tegels en
Mevr. MOL zou mét H r. Gosen over
deze rose tegels willen wandelen,
maar dan niet over die stijve vier-
kante, maar rose tegels van een an-
der model. Nadat de VOORZITTER
de bezwaren tegen Bitumen had uit-
eengezel. (duurder in onderhoud en
aanleg) en toegezegd had de kleur
der tegels nader te zullen bezien,
werd het voorstel tot betegeling
aangenomen.

Zonder veel debat besluit de raad
het eervol ontslag aan de heer F.
Koper op te schorten tot uiterlijk l
Nov. 1955, omdat deze dan in de ge-
legenheid zal zijn. zijn opvolger ge-
heel 1e hebben ingewerkt en te-
vens op die dag zijn 40-jarig jubi-
leum bil de gemeente viert. De H.H.
I.INDKMAN, TATES en KONING
willen "ich tegen dit voorstel niet
verzetten, doch achten het principe
onjuist, omdat het precedenten kan
.'•cheppcn en verzoeken, het bij dit
ene geval te laten.

Toewiiying van grond aan de fa.
.1 v Sluisdam & Zonen en de heer S.
Atlema wordt goedgekeurd. De raad
besluit tot aanschaffing van een
graflit ' t en een uniform voor de op-
ziehter en steil hiervoor een crediel
van ''1400.- beschikbaar. ./3500.-
wordl gevoteerd voor het aaiischaf-
fen van een tweede motormaai-
machinc. ƒ800.- volgl voor hel ge-
heel door een muurtje afscheiden
van de speelplaats der Juliana-
school aan de Brederodestraat.

Voor Uw Overhemden
BAKELS Sinds 1874.

Bevordering en aanstelling van
personeel bij P.W. brengt critiek
van de H.H. GOSEN en TATES.
Eerstgenoemde vraagt, of 't ineens
zó druk geworden is bij P.W., dat
plotseling 10 arbeidsconlractanlen
tegelijk vast moeten worden aange-
sleld. Hr. TATES krijgt de indruk,
dat willekeur wordt toegepast, be-
pleil opneming van zijn fractie in
de commissie voor P.W. en blijft na
cle uiteenzcttinR van wethouder
KtlHKMAN op zijn standpuntslaan
willekeur te zien, zodat hij een
slechte indruk heeft van dit voor-
slel, waartegen hij zich evenwel niet
zal verzetten. IJ r. WEBER vraagt
voortaan wat méér toelichting bij
dergelijke voorstellen en H r. SLE-
GERS merkt op, dat titels wel erg
makkelijk worden verleend bij
P.W., waarbij hij als voorbeeld een
bevordering tot 1ste metselaar aan-
haalt Het voorslel wordt daarna
aangenomen.

Zonder debat wordt daarna het
voorstel aanvaard, een nieuw bcvol-
kinfis-onderzock naar de aauwezig-
heid van T.B.C, in te stellen. Mevr.
MOL spreekt daarover namens haar
fractie haar blijdschap uit.

K.

/«plaats van kaarten.
ALBERT KORSTIAAN

VAN DER MIJE
en

, HANNA HENDRIKA KOPER

hebben de eer U kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaals
hebben op Donderdag 16 Sept. 1954.
Huwelijksinzegening om 12.15 uur
in de Ned. Herv. Kerk door de Wel-
eerw. Heer Ds. C. de Ru.

ZANDVOORT, 2 September 1954.
Willemslraat 29.
Nassaustraat l.

Tijdelijk adres:
Nassaustraal l, Zandvoort.

Hierbij heb ik de eer U mede te
delen, dat mijn zoon Jan op 5 Sept.
a.s. te Stein (L.) in het Missiehuis
van de Missionarissen van het H.
Hart, tot Priester zal worden gewijd.
Zondag 12 September a.s. om 9 uur
ral hij zijn eerste Plechtige H. Mis
in de Parochiekerk van St. Agatha,
alhier, opdragen.
Gelegenheid tot feliciteren op 12
September van 's middags twee tot
half vier in het Patronaat.

J. M. van Staveren-Zantvoort.
Zeestraat 48.

Algemene kennisgeving.
Heden overleed na een gedul-
dig gedragen lijden, onze lieve
man, vader, behuwd-, groot-
en overgrootvader, de heer

D. Driehuijzen
in de ouderdom van 86 jaar.

Zandvoort:
Mevr. S. M. Driehuijzen-

Baggerman.
H. C. Peper-Driehuijzen.
H. J. Peper.
Arnhem:
G. M. Collette-Driehuijzen.
R. E. J. Collette.
Baasrode (België):
D. Driehuijzen.
C. A. Driehuijzen-

Wildschut.
Klein- en achter-

kleinkinderen.

ZANDVOORT, 3 Sept. 1954.
Koslverlorenstraat 129.
De begrafenis zal plaats vin-
den Zaterdag 4 September te
11.30 uur, op de algemene
begraafplaats te Zandvoort.

Vertrek sterfhuis 11 uur.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. v.m. 10 uur:
Ds A. de Ruiter Viering H.A.

17 uur: Ds A. de Ruiter, H.A. en
Dankzegging.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.

Spr. Mevr. H. H. Visser-Fransen.
10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.-
's Avonds geen dienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. A. Noorman van Zaandam.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond, 8 uur, samenkomst

in ,,Ons Huis''. Spr. de heer Joh. H.
van Oostveen, evangelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zon- en. feestdagen 6.30, 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
7 uur Lof. In de week H.H Missen
's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof.

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der redactie.

(Herplaatsing wegens misstelling).
Geachte redactie,
Het afgraven van de duinen in

Zuid-Zandvoort, waarover een lezer
zich in Uw laatste nummer ergert,
ben ik zo vrij, diefstal te noemen.

Het liquideren van een nuttige
strook duingrond vlak achter de
?eereep kan alleen opkomen in het
brein van een gemeentebestuur, dat
uitsluitend in guldens denkt. Deze
duinen hadden tot elke prijs behou-
den moeten blijven, want bij win-
derig weer behoren babies en zeer
jonge kinderen beschutting te vin-
den in de duinpannen.

Waar bl i j f t het protest van de
plaatselijke doktoren? En waarvoor
moei dit noodzakelijk recreatiege-
bied plaals maken? Voor blokken
„bou\vkas"-woningen, het banaalste
en armetierigste product van de
moderne woningbouw, ter leniging
van de z.g. Zandv. woningnood.

Met dank voor de plaatsing,
H. G. GERKE.

GEVRAAGD: een MEISJE .voor de
huishouding, wegens ziekte van
vorig meisje. Balledux, Halte-
slraat 27-29.

WERKSTER GEVRAAGD voor l
ochtend of middag per week. Brede-
rodestraat 72.

IN ZANDVOORT koopt men

Buitenlandse
Kaas
alleen bij:

KOPER's
COMESTIBLES- en
DELICATESSEN

TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.

Ook onze Boercnkazen
-ijn beroemd!



VERENIGING

Z.ANDVOORT
Wie huishoud-zuinigheid verstaat, gaat wink'Ben in de Haltestraat!

Voor
centrale verwarming
en autom. oliestook-

inrichtingen:

N.V. My. HOLSTER
OVERVEEN

Telef. K 2500, 15597 en 19057
Voor alle inlichtingen:

Fa. J.K. Feenstra
HALTESTR. 57 - TEL. 2065

ZANDVOORT
PRIJSOPGAVE KOSTELOOS

Beddenmagazijn

HALTESTRAAT 21 - TELEF. 2344 - 2119

Grote sortering

Wollen Dekens
prima kxvaliteit, vanaf ƒ 12.95

Divanbedden
in diverse prijzen met 15 jaar garantie.
CO COS KARPETTEN 225 x 325 ƒ61,50
COCOS MATTEN 40x70 ƒ 2,58
COCOS MATTEN 60x120 ƒ 6,50
JAPAN MATTEN ƒ 1,69
CORRIDOR MATTEN ƒ 3,85

Holtap Karpetten
12/4 ƒ 55,-

Haarbouclé Karpet
200 x 300 ƒ129,50

Minerva Karpet
200 x 300 ƒ139,50

Eterna Karpet
, 200 x 300 ƒ169,-

l-pers. verende
Matrassen ƒ 68,-

m. Java kapok kussen
ƒ 75,--

REPARATIES IN l DAG GEREED!

Slijterij Brokmeier
Haltestraat 50 Telef. 2002

Voor al Uw binnen- en
buitenlands gedistilleerd

't Seizoen is om, we zijn weer met elkaar.
De badgast is verdwenen tot het volgend jaar.
Maar Drommel in de Haltestraat die is gebleven.
Zal óók in wintertijd elk een weer service geven!

Sigaren magazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

AMERICAN
STOPPAGE
Uw kleding ONZICHTBAAR
gestopt, spoedig weer gereed.

T. C. v,d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

Kruidenierswaren - Commestibles
HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215

M. M. J. VAN SEGGELESM

& LOOS
Vis- en Conservenhandel

SPECIAAL ADRES voor
GEEAKKEN VIS en vers
GEPELDE GARNALEN.

Levering van uitsluitend
Ie kwaliteit verse zeevis.

Haltestraat 16, Zandvoort
TELEFOON 2473

Elke dag vers gebakken bokking
en pan-haring

KOUSENREPARATIE
Niet de eerste de beste,
maar de eerste en het beste!

l C. v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Za'ndvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d, Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Tevens het adres vooral
Uw bloemen en planten.

y Elke dag
,v verse bloemen!

Nu gaan we weer breien!

Grote sortering in Neveda wol
SIRENE ,per 100 gram ƒ2,951

ACACIA per 100 gram ,/'2,95
Doubletta sportwol, 100 gram ƒ2,65
SPARTA sokkenwol,

zonder nylon ƒ2,40
SPARTA sokkenwol,

met nylon /'2,60
JAEGER wol a ƒ1,80 en ƒ2,10
WEGENS VACANTIE CESLOTEN
van IS September t.m. 21 September

Fa. J. van Duivenboden
HALTESTRAAT 45

Knippatronen
De nieuwste collectie

van HERBILLON en STIL.

T.C.v.d.Schelde
HALTESTRAAT 7

TELEF. 2735

Als de winter voor de deur staat,
houdt dan de koude buiten, met

Tilley Straalkachels
en

Aiaddin Petroleum Radiatoren
Reukloos!

DE GROOTSTE SORTERING
HETELUCHT-KACHELS EN HAARDEN!

Voor

ondergoed
naar„DE VEENENDAALSE"

HOLLANDIA NYLON ONDERJURKEN ƒ9.75

2-kleurige HERENVESTEN ƒ 19,90

Grote sortering woE!
HERENSOKKEN, NYLON KOUSEN etc. etc.

C C

vakkleding

De Veenendaaïse"33
HALTESTRAAT 55 TELEFOON 2839

De belevenissen
van een Nederlander in het VREEM-
DELINGENLEGIOEN van 1935-1953.
Van Marokko's vagevuur naar de Hel

van Indo-China leest U in:

Leg i o n n ai r No
GEBONDEN ƒ6,50. Voorhanden bij boekhandel

F. van Herwijnen
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2686

U kunt alle kanten uitgaan,
doch slechts één is de juiste kant, HALTE-
STRAAT 40, het bekende Textiel- en Confectie-
magazijn „DE WAAG".
Reeds ontvangen wij de nieuwste snufjes.
Franse modellen Japonnen, zuiver wol.. ƒ34. 75
De nieuwste creatie: wollen vesten en pullovers

in alle prijsklassen.
Delana wollen jongens blouses, de nieuwste

streep dessins, ijzersterk, leeftijd 6 jaar ƒ9.55
Prachtige wollen stojfcn in de nieuwste

kleuren 140 c. in. breed per meter f7.50
Volledig geminderde DAMESKOUSEN

Ie keus (soepel en fijn weefsel) ƒ2.95
„LASTINA" E.H., vanaf .................. ƒ2.95
„Pas-Tunette" Corsetten voor iedere

maat passend ƒ22.50
Sportkousen, Anklets, Sokken, Dassen, Over-

hemden, enz., in grote verscheidenheid.
Komt U eens kijken'!

Steeds nieuwe creaties op ieder gebied.
Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG
Haltestraat 4O

"
Telef. 2O87

Alléén gewaarborgde kwaliteiten.
EENS KLANT! BLIJFT KLANT!

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ook uw publiciteitsorgaan!

Vermoeide ogen?

Een betere BRIL!

BRILLEN-
SPECIALIST LOOMAN

Mr. OPTICIEN

Ook in:
BAPOMETERS - THERMOMETERS
LOUPEN - LEESGLAZEN
CURVIMETERS - KOMPASSEN
BRIL-ETUI's - VOCHTMETERS
uitstekend gesorteerd.'

Haltestraat 58 Telefoon 2174

Drogisterij Biaauboer
i ALTESTRAAT 46 -_TELEF. 239

Wegens vacantie
l.m. 10 SEPTE

gesloten.
van G l.m. 10 SEPTEMBER

BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Weer 't Heertje door

CHEMISCH
REINIGEN

van Uw kleding bij:

T.C. v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

GEMEENTE ZANDVOORT

Zuigelingen- en kleuterzorg
In de maand September wordt in
het consultatiebureau zitting ge-
houden op Vrijdagmiddag van half
drie tot hall' vier.

Geen konijnenziekte
in de Zandvoortse duinen

Naar wij van welingelichte zijde
vernemen, is in de Zandvoortse
duinen in wijde omtrek nog geen
spoor van de 7.0 gevreesde myxoma-
tosc te bekennen. In deze zo rijk-
— hier en daar zelfs ui te rijk —
met konijnen bedeelde streken,
dartelen en graven de viervoeters
ei' nog lustig op los. Maatregelen
om de ziekte te weren werden ook
nog niet genomen, men is er trou-
wens van overtuigd, dat wanneer
de ziekte zou worden geconstateerd,
er — althans wat de wilde konijnen
betreft — weinig aan te doen zou
zijn.

Wal do sland dor wilde konijnen
in de duinen betreft, verklaarde
men ons, dal deze zó talrijk is, dal
in sommige afgelegen woningen in
de duinen men met do ogen dicht
konijnen /ou kunnen schieten,
wanneer de gewcorloop op het
vensterkozijn zou worden gelegd.
Bij tientallen vertonen de dieren
zich vooral in de avonduren tot vlak
bij de huizen.

WIST U? Dat de lijne vleeswaren van SLAGER BURGER ver-
vaardigd worden in eigen vlees wapenfabriek. Dat nauwe samen-
werking met de -laboratoria van het proefstation v.d. slagerij te
Utrechl kwaliteit en hygiëne garanderen. Dat wij over de
allermodernste machines beschik ken. Dat 7 specialisten worst-
makers dagelijks bezig zijn voor de heerlijke broodbelegging.
Dat onze sortering gerust enorm genoemd kan worden. Dat onze
prijzen heus niet hoger doch zelfs goedkoper zijn.
Probeert onze heerlijke:

100 gr.
Jachtw. m. knoflook . ..48 et.
Ham worst 38 et.
Hoofdkaas 25 cl.
Paardenrookvlees 48 et.
Berliner 49 et.
Onze beroemde saks . ..35 et.
Grote knakworst p.paar 55 et.
Echte boerenworst 53 et.

100 gr.
Hausmacher 58 et.
Am. cornedbeaf(import) 58 et.
Gekookte lever 55 et.
Ontbijtspek 150 gram ...57et.
Kinnebakham 150 gram 45 et.
Nierworst 38 et.
Leverworst 200 gr 45 et.
Pork, 200 gram 59 et.

enz., enz.
WEEKEND RECLAME:

100 gram Pekelvlees
100 gram gek. worst

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 5 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

;(79ct

T FM P W l Q l P ! PHILIPSI C. L. C. V l 3 I C. < GRUNDIG
ERRES

RADIO PHILIPS
\ GRUNDIG
! N. S F.
( SABA

BAND ,PHILIPS
C? O/"• f^ T H (£> T i GRUNDIGr^cuui uci j EAMI

Voor goede voorlichting naar het vertrouwde adres'

Technisch Bureau
FEENSTRA

ELECTRA - RADIO - TELEVISIE

Haltestraat 57 - Zandvoort - Telef. 2065
Betaling desgewenst in overleg.

Zo juist ontvangen:

Het nieuwe Philips
Televisie-apparaat

met brillant scherp gefoctisseerd beeld. Type 21 TX 100A.
Met grote beeldbuis 53 cm.

dat wij gaarne voor U demonstreren.

Prijs f1395,OO



Zandvoort nu met vacantieï
Vergeet vooral niet een i'oto- of filmcamera mee te nemen, U geniet
dan ook weer van Uw vacantie wanneer U weer thuis bent!
MAAK GEBRUIK VAN ONS FOTO CREDIETSYSTEEM. Betaling per maand

FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19 - Telefoon 2510

Boxen v.a. ƒ14,50. Camera's v.a.y'66,- voor zwart-wit en kleuren Levering door geheel Nederland!

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wrj!

Glaswerk, porceldn, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATKRDRINKER - TEL. 2164

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40»/o red.

Bij contract belangr. kort.

AAD PLAS
Gedipl. Pianolerares

Pianolessen hervat.
Nieuwe leerlingen kunnen
zich aanmelden m Hotel
Keur. Zeestraat. Woens-
dag en Donderdag van 4-6
of telef. K 2500 - 34194.

Leonie Molkenboer
?;ang-paedagoge en logo-
paediste (behandeling van

alle spraakgebreken)

hervat Maandag 6 Sept.

hare lessen.
Aanmelding van nieuwe
leerlingen op het ?preek-
uur Maandags van 10-11 u.
Julianaweg 16, telef. 2696.

FLINKE JONGEN GEVR.
Salarisregeling volgens
C.A.O. waarin o.a. begre-
pen pensioen-, wachtgeld-
en werkloosheidsfonds.
ELWI (A. v.d. Mija & Zn.),
Schoolstraat 2.
TE KOOP AANGEBODEN
Lange leren Herenjas, in
goede staat ƒ75,—. Oranje-
straat ISrood.
JONGENSFIETS TE KOOP
GEVRAAGD. Telef. 2960.

FLINKE WERKSTER ge-
vraagd voor de ochtend-
uren. Café v.d. Hoorn,
Zeestraat 29.
HOTEL-PENSION annex
kamerverhuurbedrijf in
Zandvoort TE KOOP GE-
VRAACD. Br. no. 15-24
bureau van dit hlad.
TE KOOP GEVRAAGD:
HUIS te Zandvoort. Leeg
te aanvaarden. Br. no.
15-20 bureau van dit blad.
Electr. NAAIMACHINES
IE HUUR. Ja,- p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7
Haar!. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402
Haarlem.
Inwoner van Zandvoort
vraagt OUD HUIS te koop.
Vrij te aanvaarden. Br. no.
14-18 bureau v d. blad.
Nette WERKSTER GEVR.
v.gLg.v. Brieven letter S,
Boekhandel v. Herwijnen,
Haltestraat 12
GEZIN ( m , vr. en 2 k.)
ZOEKT voor de 3 laatste
weken September
KAMERS m ZANDVOORT
liefst m. gebr. v. keuk. Br.
mtt voll. pr.opg. onder no.
15-22 bur. v. d. blad.
Aangeb. half jaar GRATIS
WONEN, A'dam-(Z) 3de
etage, 4 ka., gr. keuken,
enz. Huurpr. I'S.— p.w.
Gevraagd: HUIS(JE) te
Zandvoort. Br. no. 15-23
bur. v. d. blad.

SLIJTERIJ H A M E R S
Kostverl.straat 34, Telef.
2856 ontving mededeling,
dat Jansen en Pieterse
deze week
MET VACANTIE zijn.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Theater „Monopoie"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 3 t.ra. Zondag 5 Sept. 8 uur
INGHID BERGMAN - GREGORY PECK

OBSESSIE
OBSESSIE: pe spanning van een thriller;
de beklemming van een droom; de beko-
ring van een zuivere liefde. 18 jaar.

Vanaf Maandag 6 t.m. Donderdag 9 Sept. 8 uur
Fiankrijks superprestatie van het jaar
MICHELE MORGAN. CERARD PHILIPE

DE ONGENAAKBAREN
Een beklemmende, ja verbijsterende, maar
tenslotte toch bevrijdend werkende film.

18 jaar.

Zondagmiddag 5 Sept. 2.30 uur speciale matinee
Wij presenteren U de WIENER SANGER-
KNABEN

CONCERT IN TIROL
Alle leeftijden.

Zo Juist arriveerde
een nieuwe zending Bromfietsen.

H.fVLW. - U^iON
met J.L.O. motor

Zzet ui onze showroom deze ware
juweeltjes op motorisch gebied.

Rijwiel-, Motor- en Bromfietshandel

Jac. Versieege
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Betaling desgewenst in overleg.

Slag
Klei

erij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

De beste en de goedkoopste
slager van Zandvoort!

Weet U dat?
GEHAKT h.o.h ƒ 1,60 500 gr.
OSSELAPPEN v.a. .. ƒ1,85 500 gr.
MAGERE LAPPEN .. ƒ2,10 500 gr.
RIBLAPPEN ƒ2,10 500 gr.
ROSBIEF ƒ2,30 500 gr.
LENDE ƒ2,35 500 gr.
BIEFSTUK ƒ3,- 500 gr.
OSSEHAAS ƒ3,20 500 gr.

Kalfs- en Varkensvlees
tegen scherp concurrerende prijzen!

LET OP: Volgende week van 6-11 Sept.
zijn wij geopend, doch VAN 13-18 SEPT.

WEGENS VACANT/E GESLOTEN.

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomeriust"
Kosferstraat 5

Het is weer tijd om op te ruimen!

Wij geven de hoogste waarde
voor alles wat U kwijt wilt zijn!

O.a.: Lompen 30 et. p. kg.
Carton 4 et. p. kg.
Tijdschriften en couranten .... 5 et. p. kg.

Lood, geel koper en alle andere oude metalen,
baden, geysers enz., enz., tegen beurspryzen.
BELT U EVEN 2 8 4 5 ? WIJ KOMEN DIRECT!

~^A. AKERSLOOT
SCHELPENPLEIN 7
Pakhuis de gehele dag geopend!

Komt U 4 September KIENEN?

Om mooie prijzen te verdienen?
„'T VOETLICHT" in het PATRONAATS-
GEEOUW. - Gezelligheid. - Muziek.

OP 4 SEPTEMBER. Aanv. 8 uur. Gratis toegang!

WONENQRUIL
Wie wil Zandvoort of omgev. verlaten?
Meerdere grote en kleine objecten beschikbaar.
Gratis bemiddeling, ook interlokaal. Br. no.
15-21 bureau van dit blad.

Doe de was de deur ui
Stoomwasserij „Hollandia"
ZANDVOORT J. H. G. WEENINK TELEF. 2887

Steeds de beste
voor goede wasverzorging!

Wilt U slagen voor het

Middenstands - examen
volgt dan de opleiding bij
N. J. Th. Schmidt, leraar M.O. Boekhouden.

Deze zomer slaagden 10 van de 11 cursisten.
De nieuwe lessen beginnen 13 September.
Persoonlijke inlichtingen en aanmelding,
MAANDAGAVOND van 7 tot 9 uur, aan de
JULIANASCHOOL - Brederodestraat IS.

Prospectus verkrijgbaar bij de
Boekhandel F. van Herwijnen. Haltestraat 12.

Verzoeke dit uit te knippen.

Zandvoortse slagers
Gesloten van 6 t.m. 11 Sept. 1 954

D. BOON, Schoolstraat 3.
Gebr. VAN ELDIK, Haltestraat 12.
H. G. HECK. Keikplein 4.
H. HOPMAN. Jan Steenstraat Ib.
A. J. VREEBURG, Haltestraat 54.
DE TWEESPRONG. Haltestraat 53.

Gesloten van 1 3 t.m. 1 B Sept. 1 954
Gebr. BURGER, Haltestraat 5.
H. J. GAUS, Kerkstraat 14.
Gebr. KREIJGER, Stationsstraat 12.
J. J. SPIERS, Haltestraat 30.
„LA VIANDE", Kleine Krocht l.

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!

Dansinsfiiuut
l STOL

Thorbeckestr. 24 - Tel. 3126

Hervatting
der lessen

Voor beginners, gevorderden, gehuwden
en MEDAL TEST BEGIN OCTOBER

UITGEBREIDE AANKONDIGING VOLGT!

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"
Voor leden van de vereniging komt beschikbaar
de beneden duplexwoning

Wie. Beeislaan 2O.
Huurprijs lotaal met kosten ,/'5,90 per week.

Gezinsgrootte man, vrouw en kind niet ouder
dan l jaar. Opgave voor Dinsdag a.s. schriftelijk
bij de secretaris D. van Dijk, Dr. C.A.Gerkestr.22.

BOEKHOUDEN
Moderne bedrijfsadministratie

Inlichtingen Maandag van 7-9 uur, bij:
N. J. Th. Schmidt, leraar boekhouden M.O.
Telel'. 14506. Haarlem, in de .Tulianaschool,
Breclerodestraat 15, Zandvoort.

AUTORIJLESSEN?
Natuurlijk naar AUTORIJSCHOOL
R. C O K A R T Jr.
Gedipl. instr. - Nwe lesauto. - Zuid-
laan 26. Aerdenhout.Tel.K2500-27491

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

Kapiein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.
SMEDESTRAAT 19

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBQSCH"
•taan bovenaan In kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF l
Hogeweg 29 - Telaf. 2464

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A D ft l Prlnsesseweg 15
. O \J L. -Telsf. 2O66

Groot en klein vinden
VANDERWERFFs

brood FIJN!

Voor de

welke wordt gehouden DONDER-
DAG 16 SEPT. kunnen dagelijks
goederen worden opgegeven.
Inlichtingen dagelijks.
Veilingmeester

P.Waterdrinker
TELEF. 2164

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

W I J M H A N D E L

H. A. v. Deursen

Landwijn wit v.a. . . (1.50
Landwijn rood v.a.. . . 1.50
Remerschen Elbling . .1.95
1952 Beaujolais . . .3.25
1950 3.40
1947 , , , , . . . 3.75
K E R K S T R A A T 1 2 a

Telefoon 2532.

„Ik weet het"
Blue Band Encyclopaedie

Inbinden 13,00

Boekbinderij F.M, van Deursen

Adverteert in dit blad

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
De vriendschappelijke tussenwed-

strijd Haarlem 2-Zandvoortmeeu-
wen l tijdens het Spaarnebeker-
tournooi te Haarlem, werd j.l.
Zondag door Zandvoortmeeuwen
met 5-1 gewonnen, nadat de rust
met gelijke stand (1-1) was ingegaan

In het Zaterdagmiddagtournooi
van Zandvoortmeeuwen j.l. Zater-
dag, legde Telefonia uil Haarlem
beslag op de eerste prijs, door in de
winnaarsfinale met 4-3 van Ter
Leede te winnen. Kinheim kreeg de
3de prijs door Zandvoortmeeuwen
meU 3-2 _le verslaan. Zandvoort-
meeuweii eindigde als no. 4.

Het adspiranten - tournooi van
Zandvocrtmeeuwen had j.l. Zondag
een vlot verloop. Door de jeugdige
voetballers werd sportief en enthou-
siast gestreden om de prijzen. De
volgorde der prijswinnaars in groep
A en B was dezelfde, n.l.

l Zandvoortmeeuwen. 2 E.H.S.
3 VI. Vogels. 4 D.C.O.

De welpen a en b van Zandvoorl-
meeuwen speelden tussenwedstvij-
den tegen de welpen van E.H.S. De
Haarlemmers wonnen beide onl-
moetingen met 2-1.

Na afloop van dit adspircmten-
tournooi werden nog twee vriend-
schappelijke wedstrijden gespeeld
tussen de junioren van Zandvoort-
meeuwen en D.C.O. Hel a-elflal
verloor mei 4-1, terwijl het b-elftal
met 3-2 zegevierde.

Vriendschappelijke luedstrtfden.
Een aantal elftallen van Zand-

voortmeeuwen speelt a.s. Zondag
— de laatste dag voordat de com-
pelilie begint — vriendschappe-
lijke thuiswedstrijden.

Het 1ste elftal zal des middags
aanüeden tegen een sterke com-
binalie van R.C.H. Ook de elftallen
2 tot en mei 5 komen voor het eerst
in actie. Het programma luidt:

Zandv.m.-R.C.H.-comb. 2.30 u.
Zandv.m. 2-T.A.B.A. l 10 u.
Zandv.m. 3-Spaarnestad l 10 u.
Zandv.m. 4-T.A.B.A. 2 12 u.
Zandv.m. 5-T.A.B.A. 3 12 u.

Jeugdtournooi.
Op de terreinen van D.C.O. aan

de Schalkwijkerweg te Haarlem
wordt a.s. Zondag het junioren-
tournooi om de v.d. Aart-beker ge-
houden. Hieraan neemt ook het
jun. a-elftal van Zandvoortmeeu-
wen deel.

A.s. Zaterdagmiddag neemt het
adsp. a-elftal deel aan hel D.C.O.-
tournooi om de Umares-beker.

Tenslotte gaat het' adsp. c-elftal
a.s. Zaterdagmiddag naar het tour-
nooi van V.E.W. te Heemstede.

Postdui vensport
De Zandv. Postduivenvereniging

„Pleines" nam Zondag 22/& deel aan
de wedvlucht van Chimay af, over
een afstand van 260 k.m.

De resultaten waren als
volgt: J. Schrander: l 6 24; A.
Dorsman : 2 12 25; Th. v.d. Meulen:
3 14; G. Driehuizen: 4 5' 8 15 21; K.
Driehuizen: 7 9 17 27; A. Paap 10 19
23 28; A. H. Daane: 11; H. Lansdorp:
13 16; C. Koper 18 30 31; H. Bartens:
20 29; C. K. Draijer 22 26 32.

Tevens werd deelgenomen aan de
wedvlucht van Parkstone af, over
een afstand van 221 k.m. Det eerste
vogel werd getoond om 13 uur 5 m.
De uilslagen waren: G. Driehuizen:
l 3; C. Visser: 2.

Zondag 29-8 werd deelgenomen
aan de wedvlucht van Roosendaal
af, over een afstand van 93 km.
De eerste vogel werd getoond om
9 uur, 38 minuten, 4 seconden. De
uitslagen waren als volgt:
Th. H. van der Meulen 1; K. Drie-
huizen 2 13 21 42; K. Kramer 3 16
22 35 36 47; IJ. van 't Hert 4 19 45;
M. Buis 5 9 10; G. Driehuizen 6 15
20 29; H. Gaus 7 25; A. Dorsman
8 12 18 23 48; W. G. Koning 11 14
27 39 40 41; J. Donker 17 33 43;
A. Molenaar 24 46; J. N. Huijer 26
34; C. Visser 28 31; A.H. Daane 30
37; B. Lukkassen 32 49; A. Paap
38 44.

Tevens werd deelgenomen aan de
wedvlucht van Orleans af, over een
afstand van 543 km. De eerste vogel
arriveerde om precies half drie des
middags. De volgende resultaten
weiden geboekt: G. Driehuizen l 5;
A. Molenaar 2; Th. H. v.d. Meuten
3; J.N. Huijer 4; J. Schrander 6.

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan gebruik te

rnaken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,
Kostverlorenslraat 4, Telef. 2058.

Dr. J. van der Meer,
Julianaweg la, Telef. 2499.

Zondagsdienst
wjjkverpleegsters

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, Telef. 2720.

Uitgaansdag Ouden v. dagen
Het comité „Ouden van Dagen

Zandvoort" heeft de jaarlijkse uit-
gaansdag voor de Zandvoortse oud-
jes voor dit jaar bepaald op Don-
derdag 9 Sept. Het programma
voor deze dag werd vaslgesleld,
doch wordt, daar men dit voor een
ieder een verrassing wil doen zijn,
geheim gehouden. Vast staat echter,
dat een bijzonder prettige dag
wordt voorbereid.

BURGERLIJKE STAND
27 Aug.-t.m. 2 Sept. 1954

Geboren: Petrus Johannes, zoon
van P. J. Sebregts en, J. Zwemmer;
El i se, dochter van C.H.M, Bruyiis
en J. Horeman; Barend Anton, zoon
van A. H. Terburg en R. Queysen.

Ondeltrouwd: H. Jansen en A. M.
van Poelgeest; C. A. Nieuwendijk
Hoek en I. I Dosse; H. Groen en
W. C. M. Coule; R. F. P. Meulman
en G. M. M. Steenken; A K. van
der Mrje en H. H. Koper.

Voor eerste klas merken
en kwaliteit: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9

TELEFOON 215O
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Langvingers
Het kan niet worden ontkend,

dat de steeds talrijker wordende
diefstallen en, inbraken van de
laatste weken onder onze inwoners
een lichte animositeit hebben ge-
wekt. Dat kan niet anders, want het
is niet leuk te moeten gaan slapen
met de onzekerheid, of je de vol-
gende mcrgen je spulletjes nog wel
op dezelfde plaats zult aantreffen.
Natuurlijk rekent men op onze po-
litie, die ervoor is, te waken over
have en goed van de burgers. Er
zijn er, die zeggen, dat de politie
hier in haar taak tekort schiet, dat
des nachts met te weinig man-
schappen wordt gesurveilleerd. „Er
zijn politie-agenten genoeg", zegt
men, dan overdag maar wat rustig
aan en 's nachts in gesloten gele-
deren er op uit'

Maar men vergeet, dat deze
diefstallen en inbraken pas sinds

*enkele dagen veelvuldiger zijn ge-
worden en bij mijn dagelijkse be-
zoeken aan het politiebureau heb ik
reeds mogen vaststellen, dat er
maatregelen genomen worden*, om
aan deze praktijken van het gilde
der langvingers radicaal een einde
te maken. Het komt immers óók de
eer van ons politiecorps te'na, dat
dit alles maar kan gebeuren zon-
der dat men de dader(s) te pakken
krijgt.

Er zijn anderen, die zeggen, dat
er maar weer een. particuliere
•nachtveiligheidsdienst in het leven
moet worden geroepen, zoals dat
•vroeger het geval was. Het zou on-
getwijfeld héél wat leden opleve-
ren, maar ik meen, dat de politie
er wel op korte termijn in zal sla-
gen te bewijzen, dat dit niet nodig
•is.

En overigens zal de burgerij zélf
óók een handje moeten gaan mee-
helpen. Niet maar weer rustig sla-
-pen gaan, wanneer men de inbre-
ker op hol heeft gejaagd, zoals on-
ze • goede vriend Steijnen 'm dat
flikte, die eerst de volgende mor-
gen de politie van zijn ervaringen
in kennis stelde, maar direct de
politie waarschuwen, indien men
iets abnormaals constateert. Met
aller hulp zal onveilig Zandvoort
weer spoedig genoeg veilig zijn,
maar samenwerking met politie en
publiek is daarvoor een eerste ver-
eiste.

Tenslotte: maak het deze lieden
óók niet té gemakkelijk. Geen los-
staande deuren, geen open ramen
op de begane grond. Het huis be-
hoort 's nachts gesloten te zijn,
d.ia.z. deuren op het nachtslot! En
vooral nergens aankomen, als er
iets gebeurt, vingerafdrukken zijn
waardevol.

„WURF-PRAET"

WUt-LUM w.d. WURFF:

Valt er vannacht nog wat
te jatte ?

nationaal
doch internationaal
is de opzet van het grote Boulevard-plan.

Een bekend Fransman' heeft eens
gezegd: „Onmogelijk is een woord,
dat ik nooit bezig". Het zou met
evenveel recht een woord van Zand-
voorts burgemeester kunnen zijn,
die voor de in menig oog meest
stoutmoedige plannen niet terug-
schrikt, doch deze altijd, in het
belang van onze badplaats, op
mogelijkheden onderzoekt. Er zijn
méér onmogelijk lijkende plannen
geweest, die tenslotte toch mogelijk
bleken. Teen b.v. Napoleon een
groot leger met ontelbare stukken
geschut over de hemelhoge Alpen
wilde voeren, lachten in die dagen
Engeland en Oostenrijk. Doch wei-
dra rukte het Franse leger voort,
vele moeilijkheden moesten worden
overwonnen, doch na vier dagen
marcheerde het leger in de vlakten
van Italië.

Wij moesten aan dit alles denken,
toen wij een dezer dagen een ge-
sprek hadden met onze burgemees-
ter over de mogelijkheden van het
grote Bculevardplan, dat thans zijn
aandacht vraagt. En wij troffen, zo-
als altijd, een optimistische Mr.
Van Fenema, vol goede moed en
boordevol idealen. We ontmoetten
een burgemeester, strijdend voor de
belangen van de plaats, die aan
hem weid toevertrouwd en waarin
hij zulke enorm grote mogelijk-
heden ziet. Nu wilt U natuurlijk
gaarne bijzonderheden weten over
dit plan, dat alle imyoners van
Zandvoort zo héél sterk interesseert.
Die bijzonderheden zijn ongetwijfeld
reeds aanwezig, doch aan dit plan
zit zó veel vast, dat publicatie er-
van in dit stadium van voorberei-
ding nog niet verantwoord zou zijn.
Het lijkt ons het beste, hierover
onze burgemeester zélf aan het
woord te laten.

„Het Boulevard-plan", dat thans
door mij wordt voorbereid om er,
wanneer alle beletselen zijn wegge-
nomen, die het nu nog in de weg
staan, de raadsleden mede in ken-
nis te stellen, zie ik als een plan —
en met mij vele anderen — dat niet
nationaal gedacht moet worden, doch
Zandvocrt zal plaatsen in de rij der
West-Europese badplaatsen. Groots
is dit plan en kolossaal, ik erken
dat ten volle, doch het is te reali-
seren. Wanneer dat het geval zal
zijn, dan zal er in Zandvoort een
complex verrijzen dat geen enkele
andere badplaats in Europa nog
leent, een complex, dat overal groot
opdien zal baren". D2_t was de kern
van het gesprek, dat wij hadden
mtl burgemeester Mr. van Fenema.

Het opmerkelijkste feit in dit ge-
sprek was zeker wel, dat de burgc-
mtesler verklaarde, dat, zoals dat
zo dikwijls het geval is met derge-
lijke grote projecten: naarmate het
in de financiële kringen, die zich
ervoor interesseren, méér wordt
bestudeerd, ook steeds méér gaat
uitgroeien.

Het gaat met dit plan, zoals hot
indertijd ging met het grote plan
van de aanleg van de spoorlijn
naar Zandvoort. Oorspronkelijk
stelde men zich voor, alleen de
spoorlijn aan te leggen, doch hoe
verder deze besprekingen vorder-
den, hoc méér men er enthousiast
voor word, totdat tenslotte uit dit
oorspronkelijke spoorweg-plan het
Kurhaus-passagecomplcx ontstond,
een plan, dat óók in die dagen in
veler ogen als „fantastisch" werd
gezien, omdat Zanclvoorl nog slechts
aan het begin stond van zijn op-
komst als badplaats.

Op onze vraag, oi.' de burgemees-
ter in staal dacht te zijn, vóór 15
October met de „papieren op tafel"
te kunnen komen, de datum, die
door de raad in de laiitstc raads-
vcrgadering werd gesteld, ant-
woordde Mr. Van Fenema, dat dit
volkomen zeker kon worden geacht,
ja zelfs waarschijnlijk reeds vrij
ver vóór deze datum.

,Ik zou reeds nu in staat zijn, be-
langrijkc gegevens te verstrekken",
aldus do burgemeester, „ware het
niet, dat de praktijk mij wat voor-
zichliger heeft gemaakt. Ik wil in
geen geval alléén bekend staan als
de „plannen - makende burgc-
mecster".
Wannuer onverhoopt dit plan, dat
nu in studie is, niet zou doorgaan,
waarvoor ik geen enkele aanleiding

zie, integendeel, ik ben daarover
zéér optimistisch, dan wordt het
opgeborgen, zonder meer. Het mag
niet meer zo gaan, als dit met het
Eutlincamp en het „Van, Meggelen-
cbject" het geval is geweest. Thans
moet eerst de financieringsmoge-
lijkheid zijn geregeld, vóór ik het
wereldkundig maak. Aan deze
financiering wordt momenteel hard
gewerkt en ik kan U verzekeren,
dat de interesse ervoor zéér groot is.
Doch verscheidene officiële instan-
ties moeten er eerst nog kennis
mede maken, alvorens het aan de
publiciteit kan worden prijs ge-
geven.

Wanneer men zegt, dat dit grote
Boulevard-plan het kleine plan
„Visser" doorkruist, dan stelt men
de feiten verkeerd. Integendeel, dit
laatste plan doorkruist het grote
plan, waarmede ik reeds lang bezig
was, toen het plan Visser werd in-
gediend. De heer Visser was hier-
mede volkomen op de hoogte, want
ik heb hem hiervan in kennis ge-
steld en hem gevraagd, zich daar-
voor te interesseren. De heer Visser
wenste toen liever geheel zelfstan-
dig te handelen.
En wat het verlenen van de optie
op de grond aan de heer Visser be-
tieft ben ik van mening, dat hier-
mede aan de heer Visser het recht
werd verleend, voor deze grond zijn
plannen in te dienen, .welke van-
zeltsprekend uiteindelijk de goed-
keuring van de raad behoeven.
De heer Visser loopt dus het risico
dat zijn plannen niet worden goed-
gekeurd en daarvan was hij ter-
dege op de hoogte. Optie op de
grond wil volstrekt niet zeggen, dat
daarmede recht tot bouwen is ver-
kregen.

Wat het plan zelve betreft, kan ik
voorlopig nog slechts mededelen,
dat vanzeltsprekend in de onder-
delen ervan aandacht is besteed aan
flatbouw, doch dat daarnaast de
recreatieve mogelijkheden geens-
zins worden vergeten, waar-
voor steeds méér wensen naar
voren komen, omdat men er alge-
meen van overtuigd is, dat Zand-
vocrt op dit gebied nog véél te wei-
nig mogelijkheden biedt. Het is erop
gericht, het steeds toenemend inter-
nationaal toeristisch verkeer, het
meest moderne comfort en amuse-
ment te kunnen bieden, dat men
zich denken kan. Het leven in de
badplaats culmineert zich op de
Boulevards. Daar klopt de slagader
van het strand- en badleven, daar
zoekt men in de avonduren zijn ont-
spanning. Daarom is de Boulevard-
bebcuwing van het allergrootste
belang, omdat deze beslist over het
,zijn" cf „niet zijn" van de bad-
plaats. Dat zal men in Zandvoort
óók i n steeds bredere kring
gaan inzien, waarbij ik er mij op-
recht over verheug, dat in de laat-
ste raadsvergadering gebleken is,
dat hiervoor bij vele raadsleden
begrip bestond.
Men zal dit alles breed, zéér breed,
niet op nationaal, doch op inter-
nationaal niveau dienen te moeten
zien cm in sommige ogen onrnoge-
lijk lijkende dingen tóch mogelijk
te maken". Tot zover onze burge-
meester.

En tenslotte, wat het plan zelve
betreft, het bevat mogelijkheden,
die moeilijk zijn in te denken, óók
vopr de neringdoenden.

Zandvoort kan er o,i. slechts wél bij
varen, wanneer dit stoutmoedige,
plan zou worden gerealiseerd, dat
alles in de schaduw stelt, wat tot
nu toe in een badplaats werd ge-
presteerd. Laat ons dat vooral voor
ogen houden bij de beoordeling van
de plannen, die nu worden bestu-
deerd en waarover wij U hopelijk
binnenkort nadere bijzonderheden
zullen kunnen mededelen. K.

Zandvoort bij avond

Eén van de vele verrassende foto's in het bcekwerkje „Zandvoort bij
avond". De strakke contouren van hel badhotel Bouwes

markeren typisch de strandtoegang van het Badhuisplein af.

Ja, wat is het eigenlijk, dit korte
aanhangsel „Zandvoort bij avond"
achter het karakteristieke boek-
werkje „Amsterdam bij avond", dal
geschreven werd dcor Bob Wallagh,
verlucht met unieke kunstfoto's van
Lood van Bennekom, on on weer-
galoos fraaie wijze uitgegeven door
de N.V. Uilgeverij „De Kern" Ie
Amsterdam? Is het een folder? Een
gids? Een brochure? Is het oen
reclame-geschriftje? Het is noch
het een, noch het ander. „Een stra-
lend boekje over Zandvoorl bij
avond, met vulpen en camera gc-
noleerd", zo noemt do schrijver hel
en we zouden niet weten, welke van
die twee het wint, de vulpen of de
camera, want het is beiden uit-
zonderlijk knap! Ik zou willen zeg-
gen, dit is het boekwcrkje, waarop
Zandvoort nu al zo lang gewacht
heeft, de pon en de lens van lieden,
die weten door te dringen in die
cigon aparte sfeer, die Zandvoort
eigen is, die men zo moeilijk be-
nadercn kan, maar die er is, on-
legunreggolijk, die sfeer, die het
geheim is, waarom men Zandvoort
zo gaarne mag, U en ik, inwoner

en badgast, dagjesmens en vcr-
maakzccker. Is het al moeilijk, die
sfeer te benaderen in het volle dag-
licht. nog aanzienlijk zwaarder
\\crdt de opgave, de sl'ccr van
Zcndvoort bij avond te raken.

„Er is geen sfeer bij avond in
Zandvoort", zoggen er velen, maar
Eob Wallagh heeft die sl'ccr overal
weten te puren on Lood van Benne-
kcm heeft die op de plaat vaslgc-
legd in talrijke kunstzinnige beel-
den, raak en treffend, zoals óók de
gehele ponncvrucht van mijn col-
lega Bob Wallagh daarvan getuigt.

Wanneer U dit boekje hebt in-
gezien, — iedere boekhandelaar in
Zandvoort kan hel U thans tonen —
dan zult U er ongetwijfeld, evenals
ik dat was, enthousiast over zijn.
U zult het willen bezitten, U zult
het zenden aan vrienden en, beken-
don, hier of in de vreemde; U zult
het zenden aan Uw familie of ken-
nis die emigreerde on ze zullen er-
van genieten, zoals U ervan geniet.

Hoor do aanvang" van dit boekje:
„Mijn vriend Joop begon aan de
telefoon homerisch te brullen, toen
hij het hoorde. „Zandvoort bij

AVOND IN DE DUINEN
Wanneer je op een mooie

avond wandelt in de duinen,
De zon haar laatste stralen

je ten afscheid zendt,
Een zoele wind héél z'achtkens

streelt de bomenkruinen,
Dan komt er in je hart

een feestelijk moment.
Als witte wolkjes langzaam

door het luchtruim drijven,
En je het ruisen van de

waterval daar hoort,
Dan zou je op die plek

zó lang wel willen blijven,
Totdat er weer

een nieuwe ochtend gloort.
En als er onder het geluid

der vogel-jubel-tonen,
Uit de kanalen opstijgt

milde frisse dauw,
Dan dank je God, dat Hij

dat mooie en dat schone
Daar in Zijn almacht heeft

geschapen - óók voor jou!
H. Krijnen, De Zilk.

Wij ontvingen dit vers van
onze ruim 70-jarige duinen-
kenner bij uitstek. Wij rui-
men er gaarne een plaatsje
voor in, al was het alleen
maar om de liefde voor de
natuur en het enthousiasme,
dat eruit spreekt.

avond?!?! Neen, dat meen je niet
Bob. Wat bedoel je eigenlijk? De
lichtjes van de zee, of die van het
Kerkpleintje en de Haltestraat?
Nou moet je toch even ophouden
zeg! Cm elf uur 's avonds heb je
een stcrmlantaarn nodig, om een
mens te ontdekken en als je drie
keer bescheiden achter je hand
hoest, rukt de politie uit te paard,
te jeep of in de lucht met die
nieuwe helikopter-stunt. Zandvoort
bij avond! Het idee!"

Maar dan trekt Bob Wallagh er
ondanks deze hoon op uit, om Zand-
voort bij avond te ontdekken. En
hij ontdekt het! Hoe? Dat moet U
nu juist in dit grandioos uitgevoerde
werkje gaan lezen en gaan zien,
want nogmaals.... het is weerga-
loos knap, b.v. \vanneer hij droom-
loos staat te peinzen in een pasto-
raal steegje, dat verontschuldigend
flirt met een dikwijls betreurde tijd.
En dan moet U die prachtige foto
daarbij eens zien van die brandende
lantaarn aan het Gasthuishofje. Een
plaatje, om in te lijsten! Ja, dit
boekje over Zandvoort bij avond,
dat óók in 't Engels is verschenen
en binnenkort óók in 't Duits en
Frans, zal iedereen willen bezitten,
die or kennis van heeft genomen.
Het brengt Zandvoort vlak voor U,
Zandvcort, zoals het leeft en werkt,
óók bij avond! Er spreekt liefde uit
voor onze badplaats en kennis!

Aan Uitgeverij „De Kern" onze
complimenten voor deze weiver-
zorgde uitgave, waar Zandvoort
terecht trots op kan zijn. K.

HOOGWATER
H.W. L.H7. H.W. L.W. Strand

Aug. berijdbaar
12 2.55 10.— 15.29 22.30 7.00-13.30
13 3.33 10.30 15.55 23.- 7.30-14.00
14 -1.11 11.— 16.34 23.31' 8.00-14.30
15 448 11.30 17.14 24.— 3.30-15.00
1B 5.31 12.30 17.54 1.— 9.30-16.00
17 li.lü 13.30 18.39 1.30 10.00-16.30
18 7.04 14.— 19.26 2.30 11.00-17.30
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.

ONTHOUDT ÉÉN DING:
Voor al Uw parfumerie
en toiletartikelen,
PARFUMERIE

Hiidering
Kerkstraat 23 - Tclel. 2107

Thans voor Zandvoort
do alléén-vcrkoop
van de beroemde

Elizabeth Arden
producten.

TOB NIET LANGER met Uw
oude STOFZUIGER! Wij bieden
U een keuze uit een enorme
collectie. - Excelsior - Holland
Electro - Hoover - Ruton enz.
Ook op gein. betalings condities!

Henk Schuilenburg
De Goedlc Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - TeL 2974



Officieel Kodak en
Bell & H o wel l Dealers F O T O B A K E L S

LEICA SPECIALISTEN SINDS 1874 -
Wenst U goede vacantiefoto's? Laat ze dan

Vraagt onze foto- en smalfilm adviezen.
EALCC MEZZO CHROME FILM 6 x 9 ƒ1,30.
Kcdak Brownie ƒ10,50. Agfa Synchro Box ƒ19-
KODAK 8 mm. CAMERA 2,7 lens ƒ186,-.

KERKSTRAAT 29-31 - TELEFOON 2513 ZEIS-IKDON NETTAR ƒ78,-.
bij ons vakkundig ontwikkelen en afdrukken! Het is een herinnering voor Uw leven.

JAC. BONSET
Toonkunstenaar - Lid K.N.T.V.

heeft zijn lessen hervat.

Piano, Orgel, Theorie
Spreekuur: Maandag 1-2, Haarlemmerstraat 26a.

Zo juist arriveerde
een nieuwe zending Bromfietsen.

H.m.w. - URISON
met J.L.O. motor.

Ziet in onze showroom deze ware
juweeltjes op motorisch gebied.

Rijwiel-, Motor- en Bromfietshandel

Jac. Versteege
Pakveldstraat 21 - Telefoon 2323

Betaling desgewenst in overleg.

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaai

in gebouw
„Zomerlust"
Kosterstraat 5

Zondag a.s. laatste dag!

Schoenen en Loafers

Brossois, Grote Krocht 13, Telef. 2106

SLAGERIJ-SNACKBAR

r* A i i oüAUo
KERKSTRAAT 14 TELEFOON 2102

Door de geweldige daling der veeprijzen is het
ons wederom mogelijk de vlees- ejn. warstprijzen

te verlagen.

Eet nu gelardeerde lever van SLAGER GAUS!
ONS speciale artikel NU 55 cl. 100 gr.
BIEFSTUK ƒ2,75 500 gr.
LENDE en ROSBIEF ƒ2.35 500 gr.
OSSELAPPEN vanaf ƒ1,60 500 gr.
GEHAKT, h.o.h ƒ1.60 500 gr.
NIERVET ƒ0,70 500 gr.
TARTARE ƒ0,40 p. stuk
BLINDE VINKEN ƒ0.45 100 gr.
VARKENSLAPPEN ƒ2,10 500 gr.
VARKENSCARBONADE v.a ƒ1,90 500 gr.
VERSE BRAADWORST (alleen varkensvlees)

ƒ1.90 500 gr.
SAUCIJZEN (heerl. bij bloemkool).. ƒ2.00 500 gr.
REUZEL ƒ0.80 500 gr.

VoZop knoesten en mergpijpen.

Weekerid-reclame:
naar keuze (alléén bij vlees):

100 gr. GELARDEERDE LEVER en
100 gr. PEKELVLEES o£

100 gr. Echte Gelderse Ham e
100 gr. Boterhamworst
150 gr. ONTBIJTSPEK

200 gr. PORK •. 55 CENT.

Voor de boterham:
LEVERWORST 25 et. 100 gr.
GELARDEERDE LEVER 55 et. 100 gr.
BERLINER 48 et. 100 gr.
SAUC. DEi BOLOGNE 59 et. 100 gr.
SALAMI (echte) 75 et. 100 gr.
Parijzer Boterhamworst (zéér fijn) 36 et. 100 gr.
Echte GELD GEK. WORST 32 et. 100 gr.
Echte BOERENMETWORST 50 et. 100 gr.
HOOFDKAAS (garni) 25 et. 100 gr.
PATé (Hepatant) 65 et. 100 gr.
ROOKVLEES (muis) 65 et. 100 gr.
Orig. Amer. Corned Beaf (Import) 55 et. 100 gr.
PEKELVLEES 45 et. 100 gr.
GEBR. ROSBIEF 60 et. 100 gr.
ONTBIJTSPEK 55 et. 150 gr.
Echte GELDERSE HAM 60 et. 100 gr.
Stukje Gelderse Gekookte worst . 75 et. 250 gr.
Echte BOEREN BAKBLOEDWORST
die niet uit elkaar valt 50 et. 250 gr.
Onze beroemde LEVERWORST ... 45 et. 200 gr.

( 85 et.
( 69 et.

55 et.

Wegens vacantie gesloten
van 13 t.m. 21 SEPTEMBER.

Fa. J. van Duivenboden
HALTESTRAAT 45.

In alle kleinvakartikelen
ZIJN WIJ TOONAANGEVEND!

U slaagt bij ons, zowel in het eenvoudige
als in het, exclusieve genre.

Naast onze uitgebreide sortering Dames en
Heren Ncuveauté's brengen wij U een
Keurcollectie WOLLEN STOFFEN
in de nieuwste dessins!
NU IS HET DE TIJD vcor het maken van-
een JAPON of KINDERJURKJE.

Voering en andere fournituren in diverse
kleuren steeds voorradig!

Vcor al Uw textiel en modeartikelen:

NOOY
Z A N D V O O R T

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:

Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Tevens het adres vooral
Uw bloemen en planten.

Elke dag
verse bloemen!

NIEUWS VAN DE JAARBEURS
Wij tonen U de nieuwste serie P H I L I P S RADIO-
TOESTELLEN vanaf ƒ98,- tot ƒ698,-.

PHILIPS RADIO met
drukknopsysteem, tegen de
Dopulaire prijs van ƒ298,-.
Het toestel met uitstekende
acoustische eigenschappen.

Philips gramofoon-combi-
naties vanaf ƒ295,—.
Philips platenspeler met
versterker en luidspreker
in kotter ƒ225,-

PHJLIPS TELEVISIE groot beeld ƒ1095,-. Geschikt
voor iedere huiskamer. Wij plaatsen Uw antenne vak-
kundig tegen de laagste prijs. Uw oude radiotoestel
heelt inruilwaarde! Ook bij aanschaffing van Uw
T.V. apparaat.
PHILIPS BIOSOL Hoogtezon f 198,- of ƒ11,90 p.m.
PHILIPS ULTRAPHIL KI. Hoogtezon [76,50
PHILIPS DROOGSCHEERAPPARAAT ƒ49,75
Ce inruilcampagne duurt nog slechts tot 18 Sepl. a.s.
STOFZUIGERS div. merken op slee v.a. ƒ2,— p.w.

Wij leveren koelkasten, wasmachines,
fornuizen e.a. huisli. apparaten.
Wij repareren alle merken radiotoestellen,
stojzuizers e.a. apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst op prettige wijze
de betaling met U.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H- PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Opening Kenn. Sportpark
Zondagmiddag heeft onder grote

belangstelling burgemeester Mr. H.
M. van Fenema, in eerste openbaar
optreden na herstel van zijn
ziekte, het Kennemer Sport-
park aan de Kennemerweg offi-
cieel geopend. Van het fraaie
clubgebouw wapperden vele vlag-
gen en in de recreatiezaal hadden
zich vele genodigden verzameld,
onder wie wij o.m. opmerkten
Mevr. H. M. van Fenema-Brantsma,
die bij haar binnenkomst van het
stichtingsbestuur een fraai bouquet
bloemen ontving. Voorts pastoor P.
van Diepen, oud-kapelaan J. Blom,
de gemeentesecretaris, de heer W.
M. B. Bosman, de architect, de heer
P.Worm, vele raadsleden, de Zand-
voortse doktoren, besturen van
sportverenigingen uit Zandvoort en
omgeving, de heer van der Aart,
voorzitter van de H. V. B. en de
inspecteurs van politie Douma en
Van Buuren.

KERKO HEMDEN
BAKELS Sinds 1874.

Dr. C. F. M. Robbers, voorzitter
van het stichtingsbestuur, heette de
aanwezigen hartelijk welkom en
memoreerde, dat deze dag een grote
dag was voor de stichting. Door
enthousiaste medewerking van zéér
velen werd Zandvoort thans twee
fraaie sportvelden rijker en de
stichting „Kennemer Sportpark''
stelt haar poorten wijd open voor
elke sportvereniging ,die zich voor
deze velden interesseert. Dank
bracht spreker aan het gemeente-
bestuur en aan allen, die bij de
bouw betrokken waren. Een harte-
lijk welkom riep spreker toe aan
Zandvoorts burgemeester, en sprak
vervolgens de wens uit, dat de toe-
komst zou mogen zijn, dat de schit-
lerende sportvelden, die Zandvoort
rijker werd. hogere dan alleen maar
materiële waarde zouden vertegen-
wcordigen. Hierna verzocht spreker
Mr. Van Fenema tot de officiële
opening te willen overgaan.

Vesten en Pullovers
BAKELS Sinds 1874.

Mr.Van Fenema herinnert er aan,
dat één der eerste dingen, die men
hem bij zijn ambtsaanvaarding in
1948 voorlegde, was, het grote
tekort aan sportvelden. Spr. ver-
heugde zich erover, dat in deze het
particulier initiatief de gemeente
was vóór geweest, zodat men het
gemeentebestuur thans kon ontvan-
gen in dit allercharmantste club-
gebouw, waarvoor spreker gaarne
hulde brengt aan architect P.Worm,
die de vorm en sfeer aanbracht,
alsmede aannemer P. Berkhout, die
de schepping verwezenlijkte.

„Bij het begin van de plannen tot
oprichting van dit Kennemer Sport-
park", aldus de burgemeester,
„sprak men cok hier van een fantas-
tisch plan, van een „fata-morgana".
Hier werd deze fantasie gereali-
seerd en ik voel mij persoonlijk ge-
steund door deze durf van Zand-
voortse particulieren, waarvoor ik
het grootste respect heb". Na ten-
slotte in geestige bewoordingen de
wens te hebben uitgesproken, dat
de R.K. voetbalclub „The Zandvoort
Boys" het nog eens tot 1ste klasser
zou mogen brengen, verklaarde de
burgemeester op voorstel van Dr.
Robbers, met een heildronlc het
Kennemer Sportpark voer geopend.

Voor Uw JAPONNEN
BAKELS Sinds 1874.

Pastoor P. van Diepen bracht
namens het R.K. Kerkbestuur dank
aan de burgemeester, waarna spr.
opmerkte, dat deze bouw véél
financiële zorgen had meegebracht.
Als voorzitter van het R.K. Kerk-
bestuur droeg Pastoor Van Diepen
hierna het sportcomplex over aan
de stichting „Kennemer Sportpark".

De voorzitter van de Haarlemse
Voetbalbond, de heer v.d. Aart, was
het een grote vreugde, ter gelegen-
heid van de opening het woord te
mogen voeren. Voor hetgeen hier
gepresteerd werd, had de heer v.d.
Aart grote bewondering. „Deze ope-
ning", aldus spreker, „is voor Zand-
voort een gebeurtenis van de aller-
hoogste orde. Ik ga hier vandaan
als een jaloers mens, want wat in
Zandvoort kan, kan blijkbaar in
Haarlem op dit gebied, nog niet".

De heer C. Slegers feliciteerde
als voorzitter van Zandv.meeuwen
en sprak daarbij als zijn ovcrtui-
ging uit, dat wat hier gedaan wordt
voor de jeugd, straks de maat-
schappij ten goede zal komen.

.De aanvoerder van „Geel Wit",
dé heer v.d. Bos, zei, zéér verheugd
te zijn, de openingswedstrijd te
mogen spelen en bood ann het
stichtingsbestuur namens zijn ver-
eniging een fraai vaantje aan als
herinnering aan deze dag.

De heer Gussenhoven van de
voetbalclub „Alliance" te Haarlem,
verklaarde namens zijn vereniging,
zich te verheugen met de ingebruik-
stelling van dit sportpark.

Tenslotte bood de heer A. Loos
T.Z.B, een nieuwe voetbal aan.

Na de officiële opening ving op
het veld de eerste voetbalwedstrijd
aan tussen T.Z.B, en Geel Wit,
waarvoor de burgemeester de af-
trap verrichtte. Het werd een aan-
trekkelijke ontmoeting, waarin
beide partijen volkomen tegen,
elkaar bleken te zijn opgewassen.
Na 5 minuten opende P.Castien van,
T. Z>. B. de score, ongeveer een
kwartier daarna gevolgd door de
gelijkmaker, ontstaan door een fraai
doelpunt van Huybregts. Bij een.
onschuldig lijkende schermutseling
voor 't doel van Geelwit, kwam mid-
voor P.Castien van T.Z.B, door on-
opgehelderde oorzaak te vallen en,
kwam daarbij zó ongelukkig terecht
dat hij bleef liggen. Dr. Robbers
stelde een gebroken enkel van het
rechterbeen vast en moest de on-
fortuinlijke speler, na hem de
eerste hulp te hebben verleend, per
ziekenauto naar de Mariastichting
laten vervoeren. Na enig overleg
besloot men tóch de wedstrijd uit te
spelen, hoewel het enthousiasme
wel enigszins was gezakt. Tot doel-
punten kwam. het dan ook niet
meer, niettegenstaande aantrekke-
lijk spel geboden werd en aan beide
zijden verscheidene kansen ont-
stcnden. Met een gelijke stand van
1-1 floot scheidsrechter J. Ramke-
ma, die uitstekend leidde, het einde.

Na afloop reikte kapelaan Blom
aan de aanvoerders van beide elf-
tallen een fraai aandenken uit, aan
deze eerste wedstrijd in het Ken-
nemer Spcrtpark, bestaande uit een
zilveren voetballer op houten voet,
met herinneringsplaatje. terwijl
scheidsrechter en beide grensrech-
ters een zilveren asbakje met
inscriptie ontvingen. K.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter. Z. 3.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. Mej. A. H. Janssen.
10.30 uur: Ds. C. de Ru.

Bediening H. Doop.
7 uur: Ds. H. A. Visser, pred. te
Amsterdam. Jeugddienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Prof. Dr. M. A. Beek van A'dam.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond, 8 uur, samenkomst

in „Ons Huis". Spr. Adr. Bakker,
redacteur Ziekentroost, Rotterdam.

PAROCHIE H. AGATHA. •
Zon- en, feestdagen 6.30, 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
7 uur Lof. In de week H.H. Missen
's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof.

WILHELMUS J. VAN NORDEN
en

JOHANNA M. M. LEFFERTS

hebben de eer U kennis te geven
van hun voorgenomen kerkelijk
huwelijk, waarvan de inzegening
zal plaats vinden op Dinsdag 14
September 1954, des morgens om
10 uur in de Kerk van de H.
Agatha te Zandvoort.

Haarlem, Spaarnwouderstr. 9d rd.
Zandvoort, Zeestraat 44.

Receptie: 14 September van 2-4 uur
in Restaurant Keur, Kerkstraat 27.

Toekomstig adres:
Zeestraat 44, Zandvoort.

Nieuws voor de dames
Het mag ongetwijfeld een. bijzon-

derheid worden genoemd, dat Zand-
voort werd ingeschakeld in de
plaatsen, voor de verkoop van par-
fumerie en toiletartikelen, die
slechts door pl.m. 40 zaken in ons
land worden verkocht.

Parfumerie Hildering slaagde er
n.l. in, na hiervoor zéér veel moeite
Ie hebben gedaan, voor Zandvoort
de alleen-verkoop te verkrijgen van
de bekende Elisabeth Arden pro-
ducten. Men heeft hiervoor een
speciale kast ingericht en deze
voorname serie toilet- en huidver-
zorgings-artikelen, die inderdaad
een buitengewoon, gesoigneerde in-
druk maakt, trekt vanzelfsprekend
bij het vrouwelijk deel van onze
inwoners terecht grote bewondering.

Schaaknieuws
Ook de Zandvoortse Schaakclub

zal a.s. Donderdag weer de eerste
clubavond houden in gebouw „Ons
Huis". De heer Oudhcusdcn, eon Ie
klasse-speler uit Amsterdam, heeft
aangeboden voor onze leden en
eventuele belangstellenden een
simultaan-wedstrijd te houden, van.
welk aanbod wij uiteraard een
dankbaar gebruik maken; de des-
betreffende advertentie vindt U
elders in dit nummer,



Zaterdag en Zondag a.s.
8 uur:

AAN VLEUGEL EN CLAVIOLINE de de bekende radio-pianist
van het ensemble
EDDY CHRISTIANI.

ZOMER EN WINTER GEOPEND. Klein match biljart ZOMER EN WINTER GEOPEND.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 10 t.m. Maandag 13 Sept. 8 uur
LESLIE HOWARD - MERLE OBERON
RAYMOND MASSEY in:

DE RODE PIMPERNEL
Een uitzonderlijk spannende actiefilm.

Toegang 14 jaar.

Vanaf Dinsdag 14 t.m. Donderdag 16 Sept. 8 uur
Wij voeren U binnen in een wereld die
nimmer tevoren door mensenogen is aan-
schouwd!

DE VEROVERING VAN
DE MOUNT EVEREST

Een unieke film, geheel in kleuren opge-
nomen, met: SIR JOHN HUNT, SIR ED-
MUND HILLARV, TENSING NORKAY
SHERPA en alle andere leden van deze
succesvolle expeditie. Alle leeftijden.

Zondagmiddag 12 Sept. 2.30 uur speciale matinee
Wij presenteren U de koningen van de lach
STAN LAUREL en OLIVER HARDY

20 JAAR OP WACHT
Alle leeftijden.

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

VERZORGT AL UW DRUKWERK

Onderzoek naar forensisme

Het is een opvallend verschijnsel
dat, vooral na de oorlog, velen
wenen in een andere gemeente dan
zij werken. Voor sommigen is dit
noodzaak omdat zij in hun werk-
gcmeente geen woning kunnen vin-
den, doch de meesten geven aan de
woongemeente de voorkeur en
wensen niet te verhuizen, ondanks
het finantiële nadeel en het verlies
aan tijd, dat met het reizen ge-
paard gaat. Door dit z.g. forensisme
zijn sommige gemeenten zeer sterk
gegroeid in inwonertal. Wat kan
men voor de toekomst verwachten?
Zal deze ontwikkeling zich voort-
zetten? Gf zal met het verdwijnen
van de woningnood het forensisme
weer afnemen?

Dezer dagen kan men verschil-
lende studenten, die studeren aan
de Universiteit in Utrecht, in Zand-
voort aantreffen. Zij zullen ver-
schillende inlichtingen vragen over
het elders werken. Ons verzoek aan
de forensen is hen vriendelijk te
ontvangen en hun vragen zo goed
mogelijk te beantwoorden. Deze
studenten toch stellen dit onder-
zoek in ten behoeve van Uw eigen
gemeenschap. U kunt er natuurlijk
verzekerd van zijn, dat wat U
mededeelt als strikt vertrouwelijk
zal worden beschouwd en voor
geen enkel ander doel zal worden
gebruikt. Prof. Dr. A.C. de Vooys.

Directeur Pub!. Werken
wéér in .het ziekenhuis

Opnieuw moest de directeur van
publieke werken, de heer M.
Dtutekom, in een Haarlems zieken-
huis worden opgenomen, daar
thans trombose in het rechterbeen
werd geconstateerd, kort nadat hij
wegens hetzelfde verschijnsel in het
linkerbeen, uit het ziekenhuis ge-
nezen was ontslagen.
Onze sympathieke directeur wordt
de laatste tijd wel héél erg door
ttgenslag bezocht. Onze warme be-
langstelling en medeleven gaat bij
vcortduur naar hem uit. Moge hij
weer spoedig — thans werkelijk
geheel hersteld — in ons midden
terugkeren.

ió een
van de moderne tijd!

Goed dansen leert men bii
voorkeur bij een erkend
dansleraar, dus
in ZANDVOORT bij:

Dansinstituut
J. STOL
Thorbeckestr. 24 - Tel.3126

Erkend dansleraar.
Lid Ned. Ver. v. dansleraren

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN
dagelijks van Maandag 13 September aj
aan het instituut van 7-10 uur.

DE LESSEN
voor beginners, gevorderden, gehuwden
en MEDAL TEST BEGINNEN
in de eerste helft van October.

Zij -werden onder onze persoonlijke leiding
gegeven volgens het EENHE1DS PRO-
GRAMMA van alle bonafide dansleraren
°n Nederland in ons instituut.

WACHT NIET met Uw aanmelding tot de laat-
ste dagen, met het oog op een goede indeling.

Wie eens met Drommel kennis maakte,
Voor zijn rookwaar enthousiast geraakte
Zijn keus leerde kennen en kwaliteit,
Weet tussen roken en roken het

onderscheid.
Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

DEVELOPPING
PRINTING

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO «LION»

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL. 2778
2 min. van het station
2 min. from the station

2 min. de lal Gare
2 min. vom Bahnhof

DEVELOPPEMENT
TIRAGE

ENTWICKLEN
KOPIEREN

HET SEIZOEN
LOOPT
TEN EINDE
Nu gaat U weer denken
aan het opknappen van
Uw won ing , daarom
naar

De woninginrichting
voor Zandvoort en Bentveld:

L. BALLEDUX& Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596
OPNIEUW BIJVULLEN en/of OVERTREKKEN

VAN MATRASSEN.

Meubelstoffering
Opnieuw overtrekken of opmaken van Uw

meubelen in EIGEN ATELIER.
OOK CLUBS en BANKSTELLEN.

Vraagt V eens onze grote collectie meubelstoüen
ter inzage.

Wij verwerken uitsluitend Ie klas materiaal.

1ste klas behangwerk
in alle prijsklassen.

Wij tonen U gaarne geheel vrijblijvend onze
rnonsterboeken behangselpapier.

Ziet onze grote collectie Dekens, zéér billijke
prijzen en eerste klas kwaliteit.

ROTAN-MEUBELEN - COCOS - ARTIKELEN
GORDIJNSTOFFEN, LINOLOEUMS, BALATUM. -
Op discrete wijze behandelen wij voor U een

gemakkelijke betalingsregeling.
Loopt U eens bij ons binnen,

het verplicht U tot niets.
Ziet onze etalage's. Ziet onze etalage's.

Opening toneeiseizoen
De toneelver. „Phcenix" zal het

amateur-toneelseizoen openen met
een opvoering van het blijspel „De
betoverde heuvel" van Ko Peepers.

De uitvoering vindt plaats in
„Zomerlust" op 30 Oct. a.s.

Zandvoortse oudjes hadden
kostelijke dag.

Voor de Zandvoortse ouden van
dagen was Donderdag 9 Sept. de
dag, waarnaar men reeds weken
van te voren reikhalzend had uit-
gezien. Des morgens cm 9 uur ver-
trekken 203 oudjes in 6 bussen met
het comité en diverse medewerkers
en medewerksters naar Rijcwijk
waar in een grote speeltuin voor
het eerst verstrooiing werd gezocht.
Het was hier, dat zich tct aller ver-
rassing Mevrouw en burgemeester
van Fenema bij het gezelschap
voegden, waarna door Zandvoorts
oudste inwoonster, — de thans bijna
99-jarige Mevr. J. Bluijs (tante
Jans de Kraai) aan Mevrouw Van
Fenema namens de Zandvoortse
ouden van dagen en het comité
fraaie bloemen werden overhan-
digd. Na de lunch werd de tocht
voortgezet naar „Blijdorp" in Rot-
terdam, waar men zich uren ver-
maakte in de dierentuin, waarvan
slechts node afscheid werd geno-
men om terug te rijden naar Leiden
waar werd gedineerd.

Om ruim half negen keerde men
monter en in de beste stemming
in Zandvoort terug, waar in pavil-
jocn Kiefer nog een kopje koffie
werd gebruikt en de band
van Engel Paap met vrolijke wals-
muziek al spoedig de feestvreugde
tot het hoogtepunt deed stijgen.

De voorzitter van het comité, de
heer Joh. C. Jung Sr., bracht hier
in een dankwoord dank aan allen,
die aan het welslagen van deze dag
hadden medegewerkt, waarna om
ruim half tien do haardsteden \vo-
dcrom werden opgezocht. Door de
Anth. Bakcls N.V. alhier werd een
film van deze uitgaansdag opgeno-
men, die op een feestavond voor de
oudjes zal worden vertoond.

Besteedt QJw geld
met overleg!

OWZE PRIJZEN en KWALITEITEN kunt V
vergelijken met de grootste zaken in de stad!

COSTUUMS in kamgaren, tropical, pick-wick
enz:, van ƒ49,— tot ƒ128,—

SPCRTCOLBERTS van ƒ 29,- tot ƒ 73-
PANTALONS in vele dessins

van ƒ 16,75 tot ƒ 41,-
REGENJASSEN in een ruime sortering

van ƒ 29,- tot ƒ 95,-
Verder een mooie collectie in jongensbroeken,
joppers, windjacks, werkbroeken enz. enz.
Eventuele veranderingen worden vakkundig
zonder enige prijsverhoging uitgevoerd.
Alle betaalzegels worden aangenomen.

KLEDING-
BEDRIJF

Kerkstraat 2O - Telef. 3136

Heeft U al de Neveda
wol geprobeerd??

Verkrijgbaar in de meest
gesorteerde zaak van Zandvoort!

NEVEDA Jumper wol 100 gr. /'1,98
NEVEDA wol 15 super, 100 gram /'2,25
NEVEDA Kantwol Parello 100 gr. ƒ2.50
NEVEDA SIRENE in 86 kleuren, 100 gr. ,/'2,95
NEVEDA JAEGER WOL, 100 gr ./2.10
Jaeger wol 50 gr. 85 ct.Jaeger wol 100 gr. ƒ1,29.
NEVEDA TWIST-BALANCE 50 gr ,/l,50
Onze bekende Sportwol 10O gr. f 2,6O

RUIM GESORTEERD IN WOLLEN
DAMES JUMPERS EN VESTEN.

Wollen jongens en meisjes vesten en truien.
Grote sortering BABY ARTIKELEN
Bij ons ook HOBOCA-BONNEN.

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a - Telef. 2O99

HOTSL
Zandvoort

| Annex Cabaret „EXTASE" [

*Dagelijks

OJtKfST
MAX SPRINGER

In ons internationaal
CABARET-PROGRAMMA:

TKIO H U NG ARIA
Charme u.h. land der Tokayer

ALf CAKLSON
Man met tanden.

Zaterdag en Zondag als gast:
MOS C TANIA

Dansen en jongleren.

*Zondagmiddag thé Dansant.
GEHELE JAAR GEOPEND.

Blinde inwoner van Zand-
voort kreeg geleïdehond

Een 23-jarige blinde inwoner van
Zandvoort, die kort na de bevrijding
het gezichtsvermogen verloor, toen
de mijnopruimingsdienst een land-
mijn dementeerde, welke tijdens dit
werk explodeerde, heeft thans dank
zij de hulp van een aantal inge-
zetenen, een geleidehond gekregen.
Een comité van actie had zich n.l.
gevormd, dat o.m. door het hou-
den van een klaverjasavond de
daarvoor benodigde gelden wist bij-
een te brengen. De actie van het
ccmité, die enkele jaren geduurd
heeft, kon eerst thans worden be^
eindigd, aangezien de blinde jonge-
man in Grave studeerde aan het
blinden-instituut, waar hij diverse
diploma's behaalde. Bij zijn terug-
kcer in Zandvoort werd hem kort
daarna de hond aangeboden, nadat
hij gedurende een tiental dagen aan
het blinden-geleidehonden-instituut
te Amsterdam met het dier was
vertrouwd geraakt.

De heer G. H. Pcol Jr., voorzitter
van het ccmité van actie verzoekt
ons, de dank over te willen brengen
aan allen, die aan dit alles hebben
meegewerkt en waarmede deze
jongeman een geschenk ontving, dat
hem uitermate dankbaar stemde.
Men kan hem thans met zijn trouwe
viervoeter rustig door Zandvoort
zien wandelen en dit betekent voor
hem een grote voldoening.

Het geld, dat werd overgehouden,
werd gelijkelijk verdeeld tussen de
afd. Zandvoort van het Koningin.
Wilhelminafcnds ter bestrijding van
de kanker en de Zandvoortse afde-
ling van het Nederl. Roode Kruis.
Aan beide instellingen kon nog een
bedrag van pi.m. ƒ 100,— worden
afgedragen. Zo kwam tenslotte al
het geld, dat werd bijeengebracht
door een spontaan ontstane actie,
ten goede aan de lijdende mensheid.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Ilona, dochter van A. L.

Frank en F. Kroon; Torn, zoon van
G. S. W. Keur en A. C. Koopmans;
Peter, zoon van J. J. de Groot en
M. Berg

Ondertrouwd: J. Zwemmer en
A. Zwart; E. D. W. Rikkert en O.A.
D. Koel; A. W. Onderwater en R.
Schaap; D Schilpzand en C. van der
Kruk; W. Schmitz en W. Seders.

Getrouwd: W. Penning en M. Le-
ver; G.A. Metten en T.M. de Jong.

Overleden: D. Driehuijzen, oud
i jr., echtg. van S. M .Baggerman.

Spreekuur burgemeester
De burgemeester der gemeente

Zandvoort zal op Woensdag 15 Sept.
a.s. geen spreekuur houden.

40 jarig jubileum
A.s. Dinsdag, 14 Sept. zal het 40

jaar geleden zijn, dat de heer G. v.
Wonderen, Oranjestraat 11, in
dienst trad bij de Amsterdamse
Duinwaterleiding Mij.

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan gebruik te

maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. J. v.d. Meer,
Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dr. C. F. M. Robbers. Koning-
inneweg 34, Telefoon 2813.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Zr. C. W. van Dijk,
lasthuishofje 27, telefoon 2791.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS CI1
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 215O



Zandvoort nu met vacantie!
Vergeet vooral niet een foto- of filmcamera mee te nemen, U geniet
dan ook weer van Uw vacantie wanneer U weer thuis bent!
MAAK GEBRUIK VAN ONS FOTO CREDIETSYSTEEM. Betaling per maand

FOTO- URG
Grote Krocht 19 - Telefoon 2510

Boxen v.a. ƒ14,50. Camera's v.a./66.- voor zwart-wit en kleuren Leverinsj door geheel Nederland!

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

KolombrcecUe 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kplombrcedte 54 m.m.
pagina 3 of 4. 13 et. p. m.m.
pagina '2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Licïdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

H. K. VAN ES

AFWEZIG
Arts

van 12 tot 27 SEPTEMBER

Waarnemers: Dr. v.d. Meer
en Dr. Robbers.

Th. H. v.d. Heulen
Tandarts.

Afwezig
van 13 t.m. 30 September.

FLINKE JONGEN GEVR.
Salarisregeling volgens
C.A.O. waarin o.a. begre-
pen pensioen-, wachtgeld-
en xverkloosheidsfonds.
ELWI (A. v.d. Mije & Zn.),
Schoolstraat 2.

Inwoner van Zandvoort
vraagt CUD HUIS te koop.
Vrij te aanvaarden. Br. no.
14-18 bureau van dit blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5- p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Haart. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICTJRE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

GEVRAAGD: Nette HULP
IN DE HUISHOUDING,
voor l a 2 morgens p.week.
Mevr. Benes. Oosterpark-
straat 33, Zandvoort.

HERENRIJWIEL te koop
GEVRAAGD, i.g.s. Aanb.:
Kerkstraat 28. Telef. 2793.

TE HUUR v.a. l Oct. a.s.:
G A R A G E , omtrek halte
Kostverlcren. Br. no. 15-25
bureau van dit blad.'

Heer ZOEKT voor door-
lopend ZIT - SLA AP-
KAMER met veil. pension.
Br. letter W, boekhandel
Van Petegem, Kerkstr. 28.

Flinke HULP in de HUIS-
HOUDING GEVRAAGD
voor de gehele dag. Br. no.
15-26 bureau van dit blad.

Mevr. C. Rousian
Clairvoyante - psychome-
triste, ook met foto. Psy-
cho. Diagnostic grapholo-
gie. Volgens afspraak. Te
consulteren iedere dag.
's Zaterdags niet. Telefoon
39948 .Heemstede, Burg.
van Lennepioeg 22 A.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTHAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Moi-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

BOFFIE
KOFFIE:
de koffie die
iedereen zo
lekker vindt.

Ter kennismaking met de
fijne kwaliteit van A.H.-Speculaas

ontvangt U t/m 15 September
bij aankoop van 250 gram Speculaas,

d,e volgende 250 gram
(In dezelfde kwaliteit)

VOOR HALVE PRIJS

Amandel-Speculaas 250 gram 55
met véél echte Amandelen
Gekr. Speculaas 1e soort ., „ 44

Gekruide Speculaas „ „ 37

pak 250 gram

GROENMERK 241

ROODMERK 227
BRUJNW1ERK 212
en onze extra soort

ORANJEMERK 261

Met A.H. SPECULAAS een Hubbalo trzctatie!

NED. PRCT. BOND en
VER. v. VRIJZ. HERV.

De Zondagschool
begint weer

Zondag 19 Sepi
West-Hill afd. in gebouw
BRUGSTR. 17, aanvang:
10.30 voor 4 en 5 jarigen;
11.30 voor 6 en 7 jarigen.
12 uur in 't gebouw v.d.
Ned. Prot. B. Brugstr. 15
voor de oudere kinderen.

Wees in de week van
13-18 SEPTEMBER
extra zuinig op Uw bril.

Wrj zijn met VACANTIE
en dus . . . .

GESLOTEN
Brillenspecialist

Mr. Opticien.

HALTESTRAAT 58
TELEFOON 3174

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

GEVRAAGD per 16 September:

Een werkster
voor de openbare kleuterschool aan de
Hcrenstraat en het Consultatiebureau.
Loon .125,— per week.

SchrU'tehjke aanmelding bij de Directeur van de
dienst van Publieke Werken. Raadhuisplein.

GEVRAAGD per l October:

Een werkster
voor de Josina v.d. Endenschool aan do
Nic. Beetslaan. Loon per week ,/20,—.

Schriftelijke aanmelding vóór 18 September bij
de directeur v.d. dienst van publieke werken,
.Raadhuisplein.

BOEKHOUDEN
Moderne bedrijfsadministratie

Inlichtingen Maandag van 7-9 uur, bij:
N. J. Th. Schmidt, leraar boekhouden M.O.
Telef. 14506, Haarlem, in de Julianaschool,
Brcderodcstraat 15, Zandvoort.

Openbare Leeszaal en Bibliotheek
Brugstraat 15 boven.

OP ZATERDAG 11 SEPTEMBER a.s.

Uitleenuren zijn:
ZATERDAGMIDDAG van 3.30-5.30.
DINSDAGAVOND van 7.30-8.30.

Lidmaatschap f l,— p. jaar.
Leesgeld 5 cent p. week per boek.

't HELM - Winterprogramma

Neemt een abonnement!
Abonnementen voor alle 8 voorst. ./9,60
Voor 4 voorstellingen naar keuze ,/6,—

Filmabcnnement
(5 voorst.) ./5.50

Jeugdabonnement
(4 voorst.) ƒ4,—

GEEFT U OP!!! Secr. GERKESTRAAT 93 z\v.

Ter opening van het seizoen:

Simultaan-Schaakwedstrijd
DONDERDAG 16 SEPT. 7.45 u. in „ONS HUIS".

z. s. c.

Wilt U slagen voor het

Middenstands - examen
volgt dan de opleiding bij
N. J. Th. Schmidt, leraar M.O. Boekhouden.

Deze zomer slaagden 10 van de 11 cursisten.
De nieuwe lessen beginnen 13 September.
Persoonly/ce inlichtingen en aanmelding,
MAANDAGAVOND van T tot 9 uur, aan de
JULIANASCHOOL ~ Brederodestraat 15.

Prospectus verkrijgbaar bij de
Boekhandel F. van Herwijnen, Haltcstraat 12.

Instituut voor Arbeidersontwikkeling

Wilt U deze winter

Engels leren?
Het instituut organiseert cursussen
voor beginners en gevorderden.
Voor leden 60 CENT,
voor niet-leden 75 CENT per week.

U kunt zich opgeven vóór 20 Sepi. bij onder-
staande adressen: S. Horeman, voorz., Helmersir.
50; A.J. v.d. Moolen, secr., P. Leffertsstr. 23;
D. Zuidam, pennmgm. A.J. v.d. Moolenstr. 30.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
De uitslagen van de door Zand-

vocrtmeeuwcn gespeelde vriend-
schappelijke \vcdstnjden van j.l.
Zondag waren:

Zandv. m. l-R.C.H. comb. 2-3
Zandv.m. 2-T.AB.A. l 1-3
Zandv.m. 1-Spaarncstad l 3-5
Zcndv.m. 4-T.A.B.A. 2 1-5
Zandv.m. 5-T.A.B.A. 3 2-0
Het junioren a-el£tal van Zand-

vocrtmeeuwen heeft j.l. Zondag
deelgenomen aan het door de HVB
georganiseerde tournooi te Haarlem
cm de v. d. Aart-bekcr. De junio-
i^en behaagden 3 punten, hetgeen
echter niet voldoende was om in de
vclgende ronde voor dit tournooi te
komen.

Het adsp. a-elftal speelde j.l. Za-
terdag in het D.C.O-tournooi om de
Umansbeker Met 10-2 werd van het
elftal van de ongeorganiseerde ver-
eniging verloren A.s. Zaterdag
speelt Zandvoortmeeuwen adsp.
voer de verliezersronde tegen D.S.B,
cf T.H.B. a.

Zandvoortmeemven adsp. c ein-
digde in hel tournooi van V.E.W. te
Heemstede op de 4e plaats, doordat
alle wedstrijden werden verloren.

De veldtraining van Zandvoort-
mceuwen vindt wekelijks plaats op
de Woensdag- en Vrijdagavonden.
Ingaande deze week is de aanvangs
tijd bepaald op 8 uur.

De competitie begint!
A.s. Zondag 12 Sept. begint de

strijd om de punten. Zandvoort-
meeuwen l speelt zijn eerste com-
petitiewedstrijd uit tegen Scheve-
ningen om 2 uur.

Zandvoortmeeuwen 2, dat dit
seizoen in de Ie klas H.V.B. zal uit-
komen, speelt a.s. Zondag uit tegen
T.Y.B.B. 2 voor de eerste ronde om
de O.H.C.-beker, aanvang 12 uur.

De Zaterdagmiddagcompeütie.
Ook de competitie van de Zater-

dagmiddagclubs van de K.N.V.B.
begint deze week. A.s. Zaterdag om
4.15 uur speelt Zandvoortmeeuwen
l thuis tegen S.I.Z.O. uitHillegom.

Het 2e Zaterdagmiddagelltal gaat
cp bezoek bij Hillegom om de strijd
a£n te binden om de Kennemerland
;eker. Aanvang 4 uur.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Het eerste elftal heeft Zondag j.l.

cp de openingsdag van het Kenne-
mer Sportpark een verdienstelijk
ielijk spel behaald op GeelWit. Het

ongeluk, dat P_. Castien overkwam
drukte wel zijn stempel op dere
wedstrijd.

De juniores speelden in Haarlem
voor het v. d. Aart-tournoci. Eén
wedstrijd werd gelijk gespeeld., ter-
wijl er twee werden verloren.

Programma voor a.s. Zondag:
V.V.D. 1-T.Z.B. l (O.H.C.-beker)

2.30 u.
B.S.M. 2-T.Z.B. 2 (vr.sch.) '12 u.

Oefening Staalt Spieren
Onze lessen zijn thans weer in

volle omvang begonnen. De meeste
leden zijn reeds dadelijk op de voor
hen bestemde lessen teruggekeerd
en hebben weer enthousiast aan het
gezeilde werk deelgenomen. Uit de
aanmelding van verschillende nieu-
welingen blijkt voorts, . dat onze
propaganda tijdens ons gouden
feest niet voor mets is geweest.

In afwachting van de te houden
cnderlinge wedstrijden wordt zo-
wel van de jongens als de meisjes
voorlopig een aantal naast hun ge-
wcne lessen op extra lessen brjeen-
gebracht, cm hen in de gelegenheid
te stellen een hoger turnpeil te be-
reiken. „ Speciaal voor de jongens
zullen Zatterdagmiddag onderlinge
slagbal- en kastiewedstrijden ge-
hcuden -worden.

Postduivensport
De poslduivenvereniging ..Pleines"
nam Zondag j.l. deel aan de wed-
vlucht van Duffel af, over een at-
sland van 143 km. De eerste vogel
werd getoond om 15 uur 42 minuten.
De resultaten waren als volgt:
IJ. van 't Hert 1; A. Dorsman 2 5
6 16; K. Driehuizen 3 22 24 34 37;
A. Moltnaar 4 36; C. Allebes 7;
B. Lukkassen 8 10; Th. H. v.d. Meu-
len 9 12 33; K. Kramer 11 15 20 30;
C .Visser 13; A. H. Daane 14 26 32;
G. Drichuizeni 17 29; M. Buis 18 19
23; H. Hartens 21; J. N. Huijcr 25;
H. Gaus 27; W. G. Koning: 28 31 35.

K.J.C. Noord
De klaverjasclub „Noord" hield

Donderdag 9 Sept. 's avonds 8 uur
weer haar wekelijkse kaartavond
in de Vijverhut. Echtparen en
enkele heren worden nog gaarne
als lid aangenomen.

K.J.C. Zandvoort
De zomer is weer voorbij en de

klaver.ias.club „Zandvoort" opende
de poorten van het winterseizoen
met 2 wedstrijdavonden om prijzen.
22 Sept. vangt de competitie aan !

Heren, denkt daar in 't vervolg
weer aan elke Woensdagavond.

van diverse inboedelgoederen op

Donderdag 16 Sepi.
's Morgens 10 UUR, zaal ZOMER-
LUST (ingang Gasthmsplein) w.o.:
Old Fin. en Gotisch Huiskamer am.
Dressoirs, Tafels, Stoelen, Clubjes,
vast gespijkerd Kleed, Gordijnen,
Opklapbedden, Gasfornuis, Tuinam.
Eets&rvies, Glas- en Aardewerk.
Textiel, Kachels en wat verder is
te bezichtigen op Woensdag 15 Sept.
van 2-9 uur. Goederen voor deze
veiling kunnen, nog worden opge-
geven.
Veilingmeester

P.Waferdrinker
TELEF. 2164

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden, v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

l
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Bridgeclub „Bridgen voor Pleizier"
Opgericht: 10 December 1953.

Voor het winterseizoen
kunnen nog een paar personen lid
werden. Aanmelden persoonlijk of
schriftelijk bij de secretaris-wed-
strijdleider W. G. Gebe, Grote
Krocht 30a.

KJ.C. „Zandvoort"
Heren leden, 22 SEPTEMBER

aanvang v.d. competitie
voor het kampioenschap 1955.

Enkele nieuwe leden kunnen fdch
schriftelijk melden bij de secretaris
A. Ottho, Stationsstraat 19.

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Zonraerüus*

VAN 13-18 SEPTEMBER
wegens werkzaamheden.

Directie Zomerlust.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A D^\| Prinsesseweg 15
. BUL. Telef. 2066

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. K. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

W1JNH A N D E L
H. A. v. Deursen

Landwijn wit v.a. . . f 1.50

Landwijn rood v.a.. . . 1.50

Rode en witte Mistella 2.40

1952 Beaujolais . . .3.25

1950 , , 3.40

1947 3.75

K E R K S T R A A T 12 a
Telefoon 2532.
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Dat geeft de burger moed
De stralende — onverwachte —

overwinning j.l. Zondag van Zand-
voortmeeuwen op Scheveningen,
welke ploeg één der meest sterke
tegenstanders werd geacht, werd
— als eerste der competitiewed-
strijden, — een resultaat, dat „de
burger moed geef?'. Want deze
overwinning met sprekende cijfers
van 4-1 was welverdiend en, onze
jongens hebben er hard en enthou-
siast voor gewerkt. Ongetwijfeld zal
dit succes een stimulans zijn voor
Zandvocrtmeeuwen om op de inge-
slagen weg voort te gaan en alles
op alles te zetten om deze compe-
titie tot een goed einde te brengen.
Een bovenste plaats en promotie-
wedstrijden zweven ons nog altijd
voor ogen. Dat MOET kunnen en
het begin is ditmaal wel zéér hoop-
gevend en ook voor de elftalcom-
missie een groot succes. Met span-
ning zien we uit naar de ontmoeting
met T.Y.B.B. a.s. Zondag. Dat zal
ongetwijfeld een niet minder zware
strijd werden. Zet 'em op jongen1;,
het MOET kunnen!

Maar dit niet.
Steeds veelvuldiger worden de

klachten van treinreizigers, die zo
langzamerhand hun hart gaan vast-
houden bij 't rijden over het enkel-
spoor dat nog steeds ligt tussen
Zandvocrt en Overveen. Men maakt
zich wat ongerust over het slinge-
ren en schokken, dat de trein hier
doet en wijt dit aan het enkelspoor,
ivaarover de treinen in beide rich-
tingen rijden, hetgeen- nooit bevor-
derlijk kan zijn voor het rustig
„sporen'' van het treinstel. Gevaar
zal er c.ï. niet bij zijn, want men
mag aannemen, dat dit baanvaak
door de N.S. behoorlijk wordt bij-
gehouden en gecontroleerd. Een
geruststellende verklaring zou ech-
ter van deze zijde o.i. niet over-
bodig zijn en vanzelfsprekend liever
•nog de mededeling, dat binnen af-
zienbare tijd tot het leggen van
dubbelspoor zal worden overgegaan.
Waarom dat tot nu toe nog niet is
geschied is ons nog altijd een raad-
sel, vooral, omdat hier toch van een
druk bereden lijn zeker mag wor-
den gesproken. Het geeft de burger
geen moed, steeds opnieuw over dit
enkelspoortje te moeten rijden.

En dit nog minder!
Het geval, waarbij de burger

echter alle moed in de schoenen
zinkt, is dat van de slechte ver-
lichting in ons dorp. Wij schreven
daarover reeds meerdere malen.
Opnieuw "komt van verschillende
zijden het verzoek, daarop nog eens
de aandacht ie vestigen. Maar
eerlijk, wij weten niet, wat er in
dit geval bij ons gemeentebestuur
aan schort. Misschien wil men
daarover van gemeentewege wel
eens een- officiële verklaring laten
publiceren. Het is werkelijk héél

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:

Op'eruimd staet netjes
maer niet in Zandvoort.

Het nieuwe
binnen een

Omgeven door een fraai aange-
legd park, waarin een paviljoen en
een verzonken Engelse -tuin een
aparte bekoring zullen vormen, zal
het bejaarden-complex dat thans
door IJsselstein's Bouwbedrijf te
Gouda, in opdracht van de Neder -
landse Centrale voor Huisvesting
Bejaarden (N. C. H. B.) te Amster-
dam, wordt gebouwd in de duinen
aan de Zandvoortselaan bij de uit-
monding van de Dr. C. A. Gerke-
straat, volgens een ontwerp van het
architectenbureau v. Tijen en Maas-
kant te Rotterdam, één der grootste
bezienswaardigheden van de bad-
plaats worden.

Want de bouw van dit complex,
het eerste, dat in ons land voor deze
Centrale wordt neergezet en één der
grootste bejaarden-complexen in
ons land gaat worden, ligt in dit
fraaie duinlandschap wel bijzonder
gunstig en het is geen wonder, dat
de belangstelling ervoor zéér groot is.

Het gehele bouwwerk met inbe-
grip van de eensgezinswoningen, die
om het hoofdgebouw zijn heenge-
bouwd, werd reeds volgeboekt, elke
dag opnieuw kan men ouden van
dagen op de terreinen zien wan-
delen, hunkerend naar de dag, dat
zij hun eigen woning zullen kunnen
betrekken en reeds druk doende
met het nemen van maten voor
gordijnen, vloerbedekking en derge-
lijke. Pl.m. driehonderd bejaarden
zullen in hoofdgebouw en eens-
gezinswoningen kunnen worden
ondergebracht, doch het aantal aan-
vragen bedraagt reeds het vler-
voudige!

De bouw van dit unieke complex
vordert gestadig. Men hoopt het
geheel in de loop van zomer 1955 te
kunnen opleveren. Na de vele voor-
bereidingen, waarbij ' aanvankelijk
moeilijkheden werden ondervonden
bij het bouwrijp maken van de
giond, werd met de eigenlijke bouw
cp 3 Augustus van het vorig jaar
begonnen en sindsdien is deze bouw
met reuzeschreden gevorderd. De
eensgezinswoningen zijn voor een
groot deel zo goed als gereed en de
eerste daarvan zullen in October a.s.
worden betrokken. Het mag worden
verwacht, dat al deze 48 woningen
(6 blokken van 4 woonhuizen, twee
boven elkaar) voor het merendeel
dit .jaar bewoond zullen zijn.

Het werden allerliefste huisjes,
niet groot, doch uitermate geschikt
voor een bejaard echtpaar. Zij be-
vatten een woon- en slaapkamer,
een keuken, een douchecel en flinke
bergplaats. De benedenwoningen
worden bovendien omgeven door
een fraai aangelegde tuin.

Deze 6 blokken woningen liggen
geheel vrij van het hoofdgebouw,
zij werden er schuin achter ge-
bouwd en de laatste huisjes gren-
zen aan de trambaan.

erg. Persoonlijk ondervonden wij
dat, toen we dezer dagen in de
Kostverlorenstraat op een bepaald
nummer moesten zijn. Het was er
có hels donker, dat we herinnerd
werden aan de verduisteringstijd.
Tot driemaal toe zijn we een ver-
keerd tuinhekje doorgestevend, uil-
rekenend, dat daar het bewuste
nummer zich wel ongeveer moest
bevinden. In andere straten: Bre-
derodcstraat en omgeving is het al
even erg. ledere vreemdeling valt
het op; de inwoners zeil niet zo erg
meer, want die raken er al aan
gewend en lopen 's avonds uiterst
voorzichtig en op de uitrekening.
Het is geen reclame voor een bad-
plaats en dan nog viel een bad-
plaats, die zo graag eer. internatio-
naal allure wil gaan aannemen. Hel
is nu maar te hopen, dat we zó niet
de komende wintermaanden moeten
blijven doorsukkelen.

Hoge politiek
Wij bewaarden een aantekening,

die wij nog niet zo lang geleden
maakten op het strand, waar een
„moe" lot een akelig zeurend ventje
sprak: „Nou mot je 'es ophouwe
met je gezanik. Je krijgt geen rooie
limeno.de, die is niet goed voor jou;
je ken oranje krijge en als ie dat
niet anstaat en je zo vervelend
blijft, dan stuur ifc je naar Moskou".
We laten het graag aan onze legers
over de diepere betekenis van deze
„hoge politiek" uit te dokteren.

jaar gereed
Tussen en cm deze woningen ligt

het park, waarin de verzonken
Engelse tuin en het grote paviljoen
werden geprojecteerd tussen de
voorste blekken en het hoofdge-
bouw. Speciale tuinarchitecten be-
reiden deze aanleg voor en gingen
reeds over tot het aanleggen van de
buitenste beplanting van dit park,
om grotere bomen en heesters ge-
legenheid te geven, zich dermate
te ontwikkelen, dat deze straks met
de lagere beplanting van bloemen
op gazons en in perken, gelijk zul-
len meegroeien, om zodoende reeds
direct één geheel te verkrijgen.

Het hoofdgebouw, dat het cen-
trum vormt van het gehele complex
kan met recht een hotel voor be-
jaarden worden genoemd. Het is
zéér royaal van opzet en bevat drie
vleugels, welke aangebouwd wer~
den aan het centrale deel ervan.
Twee van de drie vleugels bestaan
uit drie verdiepingen, de andere
heeft er twee. De bouw is thans
gevorderd tot en met de tweede
verdieping en men treft voorbe-
reidingen voor de bouw van de
laatste verdieping, waarboven dan
nog, bij de Zuidelijke vleugel de
lifttoren 41/; meter hoog zal uit-
rijzen. In de vleugels zijn de kamers
vcor de bejaarden gebouwd, ver-
deeld in één-perscons en echtparen-
kamers. In de Zuidelijke vleugel
wordt een modern ingerichte zie-
kenzaal gereed gemaakt. Deze zie-
kenzaal is door een gang verbonden
met het zusterhuis,, gelegen in het
park, tusstn hoofdgebouw en eens-
gerinswcningen, waar elke zuster
een geriefelijk ingerichte kamer
met centrale verwarming en was-
gelegenheid zal krijgen. Dit zuster-
huis zal 30 kamers plus toiletten en
douchegelegenheden bevatten. In
het hoofdgebouw zullen pl.m. 200
ouden van dagen kunnen worden
ondergebracht. In het centrale deel
vindt men een ruime bibliotheek;
een zgn .„knutselkamer" waar men
verschillende handwerken zal kun-
nen beoefenen en aan de voorzijde
een zéér ruime recreatiezaal. Naast
deze zaal de fraaie aula, groot, ruim
en uiterst comfortabel, die reeds

direct een voorname indruk geeft
van het geheel en achter deze, aula
de brede bedieningsgang, waar-
achter de keukens zich bevinden
die de gehele achterzijde van het
gebouw in beslag nemen. Onder deze
keukens tenslotte de grote bcton-
nen kelders voor opslagruimte, in
een gedeelte waarvan de 4 enorme
ketels werden geplaatst, die het ge-
hclc hoofdgebouw centraal zullen
verwarmen. De ketels zullen ge-
stcokt worden op olie, doch het zal
mogelijk zijn, eveneens met kolen to
stoken. Door het aanbrengen van
stoitgoten voor de brandstof, werd
hiermede reeds rekening gehouden.

Half November a.s. hoopt de
bouwleiding de vlag te kunnen
hijsen op de hoogste top van het
gehele complex: de markante lift-
loren, waarmede de eerste faze van
de voltooiing bereikt zal zijn en met
het afwerken kan worden begonnen.

Aan de Noordzijde van het hoofd-
gebouw is rnen thans bezig met het
aanbiengen van de riolering. Hier
zal de Herman Heijermansweg wor-
dcn aangelegd, welke straks een
directe verbinding zal geven met
Zandvoort-Noord. Een fraaie, ruime
verkeersweg, zich slingerend door
een prachtig duinlandschap, aan-
vangend op de Zandvoortselaan,
waar een verkeersplein wordt ont-
worpcn.

Bij onze rondgang over de terrei-
ncn kregen we de overtuigende
indruk, dat hier een bouwwerk
verrijst, dat het aspect van Zand-
voori op deze plaats niet alleen
gicndig zal veranderen, doch óók
buitengewoon zal verfraaien, een
waar sieraad en een kostelijke lust-
hcf aan de ingang van het dorp,
waar onze ouden van dagen zullen
genieten van de vredige rust die
van het omringende duinlandschap
uitgaat. Een complex bovendien, dat
ook vcor Zandvoorts neringdoen-
den van niet te onderschatten be-
tekenis zal zijn, niet alleen omdat
de behoefte voor deze 300 ouden
van dagen zéér groot zal wezen,
dcch óók, omdat hier geen seizoen-
bedrijf verrijst, doch een tehuis, dat
zowel winter als zomer diezelfde
behoeften behoudt.

Het is te hopen, dat de commis-
sie, welke moet beslissen over de
huisvesting van Zandvoortse be-
jaarden m dit tehuis, thans spoedig
wordt gevormd, want de tijd gaat
dringen. K.

Trekkerskamp „De Branding"
In het trekkerskamp „De Bian-

ding" het kampeercentrum van
Zandvoort, gelegen ter hoogte van
paviljoen Riche in de duinen aan de
Ncordboulevard. hebben dit seizoen
bijna 15.000 kampeerders hun tenten
opgeslagen gehad. Om precies te
zijn 14.858, tegen 11.107 in 1953, d.i.
3751 méér en dat ondanks het
slechte weer, dat vanzelfsprekend
oorzaak is geweest, dat het cijfer
niet nóg hoger is geworden. Boven-
dien heeft deze derde jaars exploi-
talie — wanneer het gedeeltelijke
seizoen 1952 wordt meegeteld, toen
in Juni pas werd geopend — de
kampleider, de heer M. van Dijk,
verschillende malen voor vele moci-
lijkheden geplaatst. Op lopdagsn
werd het kamp bevolkt door ruim
1200 kampeerders en het kwam
meermalen voor, dat verschillende
verzoeken om plaatsing van tenten
op deze dagen wegens gebrek aan
plaatsruimte moest worden afgc-
wezen, totdat in Augustus het kamp
een kleine uitbreiding onderging,
die echter nog niet voldoende was,
om aan alle aanvragen te voldoen.

Uit de cijfers over het afgelopen
seizoen, die de kampleider ons vcr-
strektc, valt als het meest opmer-
Icelijkc feit te constateren, dat het
aantal Duitsers, dat in dit trekkers-
Icamp kampeerde, maar weinig ver-
schilde van het aantal Hollanders,
n.l. 0181 Duitsers tegen 6630 Ncder-
landcrs. Vergelijken we de cijfers
van 1953 en 1954, dan komt het vol-
gcndc beeld naar voren (de tussen
haakjes geplaatste getallen geven
het aantal kampeerders over 1953):
Zwitserland 605 (395); Zweden 538
(235); Frankrijk 240 (79); Letland O
(2); Luxemburg O (4); U.S.A. 43 [3];
India O (2); Italië 47 (2); Finland 16
[9]; Engeland 118 (81); België 193
(230); Oostenrijk 24 (15); Noorwegen
61 [18]; Indonesië 2 (4); Denemar-
kcn 113 (59); Australië 36 (6); Ca-
mirta 4 [0]; Duitsland 6181 (1434);
Zuid-Afrilca G (0); Perzië l (0);
Nederland C630 18529],

Totaal 14.858 (11.107).
Van deze 14858 kampeerden in

gezinsverband (man en vrouw)
6.713 personen; kinderen 4.943;
mannelijke kampeerders (niet in
gezinsverband) 1889 en vrouwe-
lij ke 1.313.

Reeds nu werd aan het einde van
het seizoen (het kamp wordt 15
September gesloten) een groot aan-
tal boekingen ingeschreven, voor
seizoen 1955, wanneer men op' 15
April de poorten weer zal openen.

Vanzelfsprekend leveren deze
gunstige cijfers een voor de ge-
mccntc bijzonder lonende exploi-
tatic. De inkomsten waren bedui-
dcnd hoger dan in seizoen 1953.

De grote aantrekkingskracht, die
dit kampeerkamp op de kampeer-
dcrs blijkt uit te oefenen en dat
thans een internationale bekend-
hcid gaat verwerven, zal echter de
gemeente volgens de kampleider
vcor voorzieningen plaatsen, die
noodzakelijkerwijze zullen moeten
worden gctroifen. In de eerste
plaats wordt aangedrongen op een
flinke uitbreiding van het kamp.
waarvoor nog gelegenheid genoeg
bestaat, terwijl óók de toilctfielcgen-
hcden /uilen moeten worden uitgc-
breid.

Hel bouwen van een cantinc.waar
do kampeerders dos avonds enige
verpozing zullen kunnen vinden,
wordt ten zeerste aanbevolen, daar
dit bij zéér velen in het afgelopen
seizoen wel als een groot gemis is
gevoeld. Tenslotte komt de bouw
vrm een eenvoudig toorislen-hotel,
opgezet volgens hot „Motel-systccm"
in de nabije' toekomst in dit trck-
kerskamp meer en meer de aan-
dachl vragen, daar gezien de orva-
ringen van de afgelopen drie jaren
hieraan een steeds groter behoefte
gaat bestaan on mag worden aan-
gcnomen, dat dit een zéér winst-
gevend object voor de exploitanten
zou opleveren. Ook een verlichting
in het kamp wordt ten zeerste aan-
geraden.

BURGERLIJKE STAND
van 10 t.m. 16 September 1954.

Geboren : Johannes Henricus,
zoon van L. Molenaar en J. van der
Meij; Albertina Everdina Willy,
dochter van H Keur en G. Keur;
Willem, zoon van G. Keur en E. F.
Stikvoort; Pieter, zoon van A.Keur
en N. Keesman.

Ondertrouwd: J. L. Cassee en L.
Paap; G. Kraaijenoord en A. P.
Drommel.

Getrouwd: B. A. Grotegoed en J.
M. de Nijs; J. G. Sanders en L.
Schaap.

Overleden: A. Koning, vrouw,
oud 81 jaar.

OorEogsschade
aan bedrijfsinventaris

De Kon. Ned. Middenstandsbond
heeft aan de Zandvoortse handels-
vereniging medegedeeld, dat alsnog
tot l Oclcber vorderingen kunnen
worden ingediend in verband met
de schade aan bedrijfsinventarissen,
gedurende de oorlogsjaren ontstaan.
De Zandvoortse Handelsvereniging
heeft thans een expertise-bureau
aangezocht, eventuele schadegeval-
len van de leden collectief te be-
handelen.

Het bestuur verzoekt de leden
dringend, eventuele schade schrif-
telijk kenbaar te maken aan het
secretariaat van de Zandvoortse
handelsvereniging, Kleine Krocht 5,
waartoe uiterlijk Zaterdag 18 Sept.
nog gelegenheid is.

Reddingboei paraat
Een klein Duits jacht „Dea" ge-

naamd, met 3 personen aan boord,
kwam Woensdagmorgen tijdens het
slechte weer in moeilijkheden en
hees de rode noodvlag, ten teken,
dat men in gevaar verkeerde.
Noordwijk nam het kleine scheepje
het eerst waar ea waarschuwde • de
Kon. Noord Zuid Hollandse Red-
dingmaatschappij te Zandvoort, dat
het bootje in de richting Zandvoort
koerste. De Zandvoortse politie en
de exploitant van de uitzichttoren
namen de ,.Dea" eveneens waar en
dit was voor de heer P. van der
Mije aanleiding, de bemanning van
onze reddingboot de „C. A. Dudok
de Wit " te alarmeren, die onmid-
dellijk met boot en reddingsmidde-
len naar het strand trok. Het zicht
was echter zéér slecht. De „Dea"
was nergens meer te ontdekken en
het ergste werd reeds gevreesd, toen
omstreeks 12 uur van de kustwacht
in IJmuiden bericht binnenkwam,
dat het scheepje met gescheurde
achterzeilen en enige averij op
eigen kracht de pieren van IJmui-
den wan binnengelopen. De inmid-
dels uitgevaren „Neeltje Jacoba" te
IJmuiden behoefde evenmin op te
treden en óók de ..Dudok" kon
weer huiswaarts keren. Een woord
van hartelijke dank aan de heer
J. R. Oostenrijk van het De Fa-
vaugeplein, die spontaan zijn gloed-
nieuwe auto beschikbaar stelde en
ons tot halverwege IJmuiden reed
om op verschillende plaatsen uit te
zien naar het in nood verkerende
bootje, dat aanvankelijk werd aan-
gezien voor een vissersvaartuig, is
hier zeker op ziin plaats. Het werd
in elk geval een emotievolle och-
tend, die een gelukkig einde vond,
al was het voor de bemanning van
de ,,Dudok" geen pretje, in dit vrij
felle weer do reddingboot weer in
het bolenhuis te brengen na een
vergeefse tocht (gelukkig) langs het
strand. Maar zij bewezen opnieuw,
onze mannen van de „Dudok", dat
\vn op hen kunnen rekenen en daar
is Zandvoort terecht trots op.

HOOGWATER
H.W. L.W. U.W. L.W. Strand

Scpt. berijdbaar
19 7.58 15.00 20.29 3.30 12.00-18.30
20 9.10 16.00 21.46 4.30 13.00-19.30
21 10.37 17.30 2323 6.30 14.30-21.30
22 —.— 6.30 12.12 19.00 3.30-10.00
23 -.44 7.30 1322 20.30 4.30-11.30
24 1.45 8.30 14.11 21.00 5.30-12.00
25 2.29 9.30 14.50 22.00 6.30-13.00
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.

In Lainpekappcn, Schemerlampen
GangUmtaarns, Spiegel- en Bcd-
vcrlichting een zéér grote collectie

Henk SchutBenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel 2974

Zorgt voor een goede verlichting
op de juiste plaats.
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bij ons vakkundig ontwikkelen en afdrukken! Het is een herinnering voor Uw leven.

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Kosteloze inenting
tegen pokken

Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken bekend dat op
Zaterdag 25 September a.s. des na-
middags 3 uur, de gelegenheid zal
zijn opengesteld tot kosteloze in-
enting of herinenting tegen pokken.
van hen die zich daartoe in het
Consultatiebureau aan de Post-
straat alhier aanmelden.

Het verdient aanbeveling, behou-
dens bijzondere omstandigheden
alleen kinderen beneden de leeftijd
van twee jaren te laten inenten.
Voorafgaande raadpleging van de
huisarts is gewenst.

Verzocht wordt trcuwboekje van
de ouders of geboortebewijzen van
de kinderen mede te brengen.

Zandvoort, 15 September 1954.
Burgemeester en
Wethouders voornoemd.
De Burgemeester,
VAN FËNEMA.
De Secretaris,
S.K. ZONNEVELD, l.s.

NYLON KOUSEN
BAKELS Sinds 1874.

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der redactie.

Aan üe redactie van
Zandvoorts Nieuwsblad.

Geachte redactie,
Ik wilde hierbij gaarne nog even

mijn grote instemming betuigen
met de artikelen van de 2 lezers uit
de laatste nummers van Uw blad.
welke zich n.l. ergeren aan de
waanzin. welke momenteel in
Zandvoort-Zuid wordt tenloonge-
spreid, alwaar een prachtig duin-
terrein, een recreatieoord bil uit-
nemendheid. zowel voor badgasten
als inwoners volkomen vernietigd
wordt.

Ik vraag mij werkelijk af, hoe
het mogelijk is dat men tot een
dergelijk besluit gekomen is. Voor
de woningbouw was in ..Noord''
toch nog voldoende vlak tei-rein
vrij ?

Wanneer inen op deze wijze door-
gaat en het weinige vrije recreatie-
gebied, hetgeen wij op de zee en het
strand na nog hebben, gebruikt om
het vol te stampen met, zoals één
der lezers terecht uitdrukt ..Sloter-
meer'"-complexen, vrees ik dat wij
onze gasten (vooral buitenlanders)
eerder van ons aftrekken dan naar
ons toehalen, dit ondanks grote
plannen voor zomercentrum en
dergelijke. Met hartelijke dank
voor de plaatsing, Hoogachtend,
(Hogeweg 66') F. J. KORTEWEG.

Geachte Mijnheer Gerke,
Ik weet niet of ons Gemeente-

bestuur uitsluitend in guldens denkt
zoals U schrijft, want woningbouw
door de overheid heeft, voor zover
mij bekend is, nog nooit geld in het
laatje gebracht, integendeel, wel
stroppen, maar daar draaien de
belastingbetalers voor op.

Woningen moeten er echter ge-
bouwd worden, en wel zo snel en
zoveel mogelijk, want de woning-
nood is wel de grootste kanker van
onze na-oorlogse maatschappij,welke
kwaal door onze progressieve
regeerders nog steeds niet is ge-
nezen; volgens de couranten wordt
ze nog steeds erger, vooral in de
grote steden.

Om nu nog even terug te komen
op de woningbouw aan de Dr. Ger-
kestraat, daar is nog een schaduw-
zijde aan, en wel de veiligheid van
het verkeer.

Iedereen weet, dat de Dr. Gerke-
straat een drukke verkeersweg is,
waarlangs bijna alle auto-verkeer
gaat in de richting Haarlem. Nu
heeft men N.B. daarop maar even
5 of 6 dwarsstraten aangelegd, alle-
maal eventuele bronnen voor ver-
keersongevallen.

Ik heb gehoord, dat de Verkeers-
politie hiertegen bezwaren geopperd
heelt, maar de Gemeenteraad heelt
daar blijkbaar geen rekening mee
gehouden.

Het is te hopen, dat hij ook daar-
van geen spijt zal krijgen.

Hoogachtend, J. R. Oostenrijk,
de Favaugeplein.

Zondagsdienst doktoren
Men gelieve hiervan gebruik te

maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

As. Zondag: Dr. J. v.d. Meer,
Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dr. C. F. M. Robbers, Koning-
inneweg 34, Telefoon 2813.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

As. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, Telef. 272C.

EEN DAGJE UIT
Geachte Redactie. Tonia Nijland

verzoekt U haar verslag van de uit-
gaansdag met de Ouden- van Dagen
op 9 Sept. j.l. te willen opnemen in
Uw veelgelezen blad.

's Morgens om ± 9 uur had het
vertrek plaats met 6 bussen naar
onbekende bestemming. Het weer
liet wat te wensen over, maar de
stemming in de bussen zat er wei-
dra goed in.

De tocht ging over de Zandv.laan
in de richting Den Haag.

Wij passeerden het vliegveld Val-
kenburg en kwamen daarna in
Rijswijk aan in de mooie speeltuin
genaamd de „Drievliet", waar een
kopje koffie werd gedronken en wij
ons vermaakten in de tuin en de
heer Bakels ons verfilmde.

Verder ging de tocht naar Rot-
Lerdam, alwaar de mooie dierentuin
in Bliidorp werd bezocht en onze
koffietafel werd gebruikt. Ook
werd nog een bezoek gebracht aan
de tunnel en de havens.
De burgemeester en mevrouw Van
Fenema kwamen ons ook met een
bezoek vereren en sprak de oudjes
hartelijk toe.

De oudjes vermaakten zich kos-
telijk in. de tuin, waar heel veel te
zien was. Om 3 uur werd in de
prachtige hal een kopje thee ge-
dronken, waarna de terugtocht in
de richting Leiden plaats vond.

Aldaar aangekomen, stond ons
een heerlijke maaltijd te wachten.
Als verrassing kwam de heer Van
Noort met de trein uit Zandvoort
om met de oudjes de maaltijd mee
te maken.

Om ± 7 uur werd de terugtocht
naar Zandvoort aanvaard en kvva-
men wij ongeveer half negen in
Zandvoort aan, waar afscheid werd
genomen bij de heer Kiefer, met
een kopje koffie en een gezellig
dansje met de band van Engel Paap.

Zeer voldaan keerden allen naar
huis en danken het comité voor de
zeer prettige dag. Tonia.

TASSEN en KOFFERS
BAKELS Sinds 1874.

Grote belangstelling
voor jeugdig priester

De heer J. van Staveren, in brede
kring in Zandvoort bekend, werd
5 September j.l. te Stein (Limburg)
in het Missiehuis van de Missiona-
rissen van het H. Hart tot Priester
gewijd, om. na nog enige aanvulling
op zijn studie in het komende jaar
Ie hebben ondergaan, zich te gaan
wijden aan het Missiewerk.

Zaterdagavond werd de jeugdige
priester, wiens ouderlijke woning
in de Zeestraat op stemmige wijze
met bloemen was versierd, op offi-
ciële wijze in Zandvoort ingehaald
en van de tramhalte ..Kostver-
loren". voorafgegaan door de Zand-
vcortse muziekkapel, in optocht
naar het Patronaatsgebouw ge-
bracht, waar de officiële ontvangst
door R.K. geestelijkheid en kerk-
bestuur plaats had.

Zondagmorgen om 9 uur werd
door hem m de Parochiekerk van
St. Agatha te Zandvoort, welke tot
de laatste plaats was bezet, de
eerste plechtige H. Mis opgedragen.

Van twee uur tot half vier be-
stond daarna in het Patronaats-
gebouw gelegenheid, de jeugdige
priester te feliciteren en ontelbaar
was het aantal bezoekers, dat
hiervan gebruik maakte, waaruit de
grote bekendheid van deze jonge
geestelijke wel overduidelijk bleek.

Pastoor P. van Diepen overhan-
digde hem namens de Parochianen
een prachtige Missie-koffer, terwijl
talrijke geschenken en vele bloe-
men van particulieren zijn deel
werden.

R.K. Zandvoort heeft wel op tref-
fende wijze zijn medeleven met dit
bijzonder gebeuren getoond.

Interessante automiddag
van R.A.C. West

De autosprints en
behendigheids-
proeven, die de
R. A. C. West de
laatste jaren in
voor- en najaar

op het circuit van Zandvoort orga-
niseerl, ademen steeds een geest
van goede sportiviteit en prettige
kameraadschap. Zo was het óók
weer j.l. Zaterdagmiddag, waar —
waarschijnlijk tengevolge van het
vrij gure weer, dat een verblijf op
de tribune niet bepaald aangenaam
maakte — slechts een betrekkelijk
gering aantal autosport-enthousias-
tcn medeleefden met de verrichtin-
gen van degenen, die op de baan,
zowel in sprint als slalom weer
menig staaltje van beheerste rij-
techniek lieten zien.

O.i. was deze slalom, — tweemaal
gereden — waarvoor de wedstrijd-
commissie steeds opnieuw leuke en
moeilijke proeven weet uit te den-
ken, de meest interessante, die wij
tot nu toe medernaakten. Dat er
véél gevraagd werd van de rijders
bleek wel hieruit, dat de licht ge-
bogon slang van busjes, waar men
overheen moest rijden, zonder deze
te raken, door 70% van de rijders

fout werd gereden, hetgeen geen
wonder was, daar het uiterst moei-
lijk bleek, na het ronden van de
pilon, precies in de juiste richting
op de .,busjes-slang" af te steve-
nen, waarvoor maar zéér weinig
ruimte gelaten werd. De enkelen,
die het wél gelukte, hadden dan ook
het spontaan applaus ten volle ver-
diend. Ook het achteruit zigzaggen
om de drie vlaggetjes, geplaatst in
ledige oliebusjes, was een opgave,
die vele rijders straf punten be-
zorgde, waarbij men vele malen in
de duinstrook langs de baan
terecht kwam.

De prachtige prestatie van de
heer Poll met Porsche, die de sla-
lom reed zonder fouten in iets meer
dan 45 seconden, werd dan ook dé
gebeurtenis van de middag.

In totaal namen 66 rijders aan de
wedstrijden deel, startend in vier
klassen ,n.l. klasse I t.m. 1100 cc.;
klasse 2 van 1100 t.m. 1500 c.c.;
klasse 3 boven 1500 cc.; en een
sportklasse.

In paviljoen Kiefer werden om
ruim 7 uur door de heer J. H. Be-
verdam, voorzitter van het district
Haarlem van de R.A.C. West de
prijzen uitgereikt, waarbij de vol-
gende resultaten werden bekend
gemaakt:

Klasse I: 1. A. Hïlarius met Fiat;
2. Hr. Pouwels met D.K.W.; 3. Hr.
Simons met Fiat.

Klasse 2: 1. Hl-. Beckering met
Volkswagen; 2. Hr. van Zijll met
Opel; 3. Wim Hilarius met Fiat.

Klasse 3: l. Hans Kreisel met
Rover; 2. Hr. Gorris met Citroen:
3. Hr. Rupert met Sunbeam.

Sportklasse: 1. Hr. Poll met
Porsche: 2. M. Gatsonides met Tri-
umph; 3. Jaap Zwart met Fiat.

Algemeen klassement: 1. Hr.
Beckering met Volkswagen; 2. Hans
Kreisel met Rover; 3. Hr. Poll met
Porsche.

Wie helpt?
Een jcnge inwoner van ons dorp

is zijn kouw kwijt, de grijs-zwarte
kraai, waaraan hij zo héél erg ge-
hecht was. De vogel is gekortwiekt
en kan slecht vliegen. Wanneer U
zulk een vogel ziet, ,.Gerrit"' roept
en hij komt naar U toe; om op Uw
schouder c£ arm te gaan zitten, dan
kunt U ervan verzekerd zijn, dat
het de Gerrit is, waarover onze
jonge vriend thans ontroostbaar is,
omdat hij zijn speclvrindje zo ver-
schrikkelijk mist.

Wilt U alemaal eens uitkijken
en onze courant waarschuwen aan
ons redactie-adres Zeestraat 57 rd.,
wanneer U Gerrit ergens aantreft?

Wij zorgen dan, dat de vogel bij
zijn huisvriend terugkomt. U be-
wij st er werkelijk een weldaad mee.

KERKO HEMDEN
BAKELS Sinds 1874.

Oefening Staalt Spieren
Ter voorbereiding van de jaar-

vergadering van het K.N.G.V, die
op 9 en 10 October a.s. in Utrecht
plaats vindt, houdt de Kennemer
Turnkring op Zaterdag 2 October
a.s. in gebouw „Dependance" aan
de Raamsingel te Haarlem een na-
jaarsvergadering.

Het voorlopig werkprogramma
1955, alsmede de agenda van de
bondsvergadering worden aan de
vergadering voorgelegd, terwijl na
afloop enige interessante gymna-
stiekfilms worden gedraaid. Aan de
vergadering zal een bespreking tus-
sen de technische commissie en de
leiders van de verenigingen uit de
Kennemer Turnkring voorafgaan.

Afd. Volleybal. Ook dit seizoen
wordt weer aan de competitie in 't
Krelagehuis te Haarlem dcelgeno-
men. De dames zijn ingedeeld in de
2e klasse A en zullen trachten het
Ie klasserschap weer te heroveren.
Na een afwezigheid van, één jaar
komen nu ook onze heren weer in
de competitie terug. Zij zijn inge-
deeld in de 3e klasse! B. Deze sterk
verjongde ploeg zal echter nog wel
van zich doen spreken.

Afd. Handbal. Na de! slagbal-
wedstrijden voor meisjes op Zater-
dag a.s. zal in het bijzonder voor de
jeugd met de buitentraining hand-
bal begonnen worden.

De voor onze vereniging voor
Zondag a.s. vastgestelde competitie-
wedstrijden zijn tot nader order
uitgesteld. Het wachten is op het
rapport van de reeds geruime tijd
geleden door het bestuur van het
Ned. Handbalverbond ingestelde
commissie van onderzoek naar de
verwikkelingen, ontstaan door de
overschrijvingsaanvraag van een
groot gedeelte van onze handbal-
leden.

Rectificatie
In ons verslag over de opening

van het Kennemer Sportpark in
ons nummer van vorige week werd
vermeld, dat de hoer A. Loos T.Z.B,
oen voetbal schonk. Dit moest zijn
de heer E. Loos, die als enige win-
kelier van sport-arlikelen in Zand-
voort, deze zo zeer op prijs gestelde
daad verrichten.

Voor het gemaakte abuis bieden
wij gaarne onze excuses aan.

Zandvoortse muziekkapel
verrichtte dankbaar werk

De Zandvoortse
muziekkapel,
die met het
tamboercorps
Zondag 5 Sept.
in het Militair
sanatorium te
Amersfoort con-
certeerde, kan
terugzien op een
welgeslaagde en

mooie dag, een dag. waarop dank-
baar en hoogst gewaardeerd werk
werd verricht.

Nadat reeds daags te voren door
een militaire auto lessenaars en in-
strumenten waren gehaald, toog het
ensemble in twee autobussen Zon-
dagmorgen tijdens een druilerig
regentje naar de plaats van uit-
voering, doch nauwelijks daar aan-
gekomen, brak de zon dooi' en
tijdens het concert bleef het weer
vrij goed. Het was droog, zodat in
de openlucht kon worden opgetre-
den. Met'de grote taptoe en het
dankbare „Die Post im Walde",
werd ook nu weer groot succes ge-
bockt. terwijl de rest van het pro-
gramma gewijd was aan populaire
nummers, zoals wij die tijdens het
laatste optreden in Zandvoort hoor-
den. We hebben het al méér gezegd:
er is een nieuwe geest vaardig ge-
worden over onze muziekkapel.
Er is enthousiasme, groei en véél
einst bij de studie en dat is een
belangrijk ding. De resultaten daar-
van zullen na een winter van inge-
spannen werken het volgend jaar
zeker merkbaar zijn en wanneer
dan de uniformen aanwezig zullen
zijn, wel, dan is men om het maar
eens populair uit te drukken ..héle-
maal boven Jan!" Het lukt ons goed
over dit mooie uitstapje naar
Amersfoort, de enthousiaste voor-
zitter, de heer P. Schaap even aan
het woord te laten.

.,Wij waren goed opgesteld voor
twee barakken, waar zeker een 150
jongens op hun bedden lagen. Ik
heb onze muziek nog nócit zó hun
best horen doen. Dit was nu eens
een heerlijke en dankbare taak. De
lopende patiënten en zusters ston-
den om ons heen. Er was véél popu-
laire muziek, de drumband zorgde
voor het tussenspel en sloeg natuur-
lijk prompt van enthousiasme een
velletje stuk, maar voor dit doel
mocht dat wel.

Wij werden in de ontspannings-
zaal onthaald en na afloop van het
concert bedankt door de geneesheer-
directeur, die ons vertelde, dat dit
concert zo cp prijs werd gesteld,
omdat wij meest vrolijke en be-
kende melodieën brachten, die fleur
en opgewektheid bij de patiënten
opwekten, die dit voor een vol-
komen genezing zo hard nodig heb-
ben. Wij van onze kant deden bij
monde van onze voorzitter de toe-
zegging. dat wij nog eens terug zou-
den komen.

Op de terugtocht begon het weer
te regenen en liepen in. een speel-
tuin verscheidene jongens een nat
achterwerk op op de glijbaan. Het
was hier al net zo mistroostig als
het Zandvoortse strand op een Zon-
dagse regendag.

In Doetinchem werd in hotel Ra-
makers gegeten en de eigenaar was
een Zandvoorter, D. Koper, die zijn
pappenheimers bleek te kennen,
want er werd „opgeschept" op een
wijze, die nog lang zal -worden na-
verteld.

Cm 8 uur werd de terugtocht
aanvaard en om 12 uur waren we
weer terug in Zandvoort. Hulde en
dank aan de organisatoren van deze
dag".

Niemand heelt iets gehoord; alles was
goed gesloten. Toch zijn ze er in
geslaagd, de leden van het duistere
gilde. Veel, wat groots waarde had,
is weg en blijft weg. U zult nieuw
moeten koopen en dat kost geld, veel
geld tegenwoordig. Verzekert U tegen
inbraak, maar kijk ook hier goed uit.
Wendt U tot een bedrijf, dat U voor
de volle 100 % de schade vergoedt.
Het risico is voor ons en U kunt
rustig slapen

Vesten en Pullovers
BAKELS Sinds 1874.

«Mare Canto»
Op Maandag 6 Sept. om 8.30 uur

werden de repetities van het vrou-
wenkoor „Mare Canto" hervat.
Aller opkomst blijft dringend ge-
wenst, want er staat veel op het
programma.

„Mare Canto" zal b.v. aan het
eind van dit Mariale jaar een bij-
zondere Maria-avond geven en
dan kan ieder ogenblik de uitnodi-
ging van de K.R.O. komen om voor
de microfoon te zingen, nadat de
keuring op 2 Juli j.l. gunstig ver-
liep. Wie zich aanstonds opgeeft als
lid, kan nog deelnemen aan de uit-
zending.

De kleuter- en kïnderklasjes zul-
len, op verzoek van de ouders, in 't
vervolg op Maandagmiddag, aan-
sluitend aan de schooluren plaats
hebben. De kleuters (3 tot 7 jaar)
kwart voor vier, de kinderen (7-12
jaar) om half vijf. Aanmelding, van
nieuwe leden op genoemde uren
aan 't Patronaat, waar alle lessen
gegeven worden.

Mare Canto zal eind van dit jaar
haar perste lustrum herdenken.
Laat dit toch voor velen mede een
aanleiding mogen zijn ons koor zo
groot en sterk mogelijk to rnaken.
In eendrachtig samengaan en met
werkelijke belangstelling zal dan
veel kunnen worden bereikt.

VAN VLIET
ASSURANTIE
100% GARANTIE

Hoofdstraat 50 - Telef. K 2560-8616

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter. Z. 4.

Jeugdzondag.
HERVORMDE KERK

Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer F. Schmidt.

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. F. R. A.
Henkels, pred. te Heemstede.

's Avonds geen dienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Dr. A. van Biemen, van Bentveld.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdagavond, 8 uur, samenkomst
in „Ons Huis".

Spr. Mej. J. E. C. Kunne.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zon- en, feestdagen 6.30, 7.30, 9 uur
(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
7 uur Lof. In de week H.H. Missen
's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof.

IVOROL
Elke tand

een jbrillant
Jaarvergadering

De Zandvoortse bridgeclub belegt
haar jaarvergadering op Woensdag
22 Sept. in hotel Keur. De agenda
vermeldt c-.m. een bestuursver-
kiezing. De heer P. Stor (secretaris)
zal moeten worden vervangen, daar
hij zich niet meer herkiesbaar stelt.
De overige aan de beurt van aftre-
den zijnde bestuursleden, n.l. mevr.
v.d. Werff en de heren. Sjouwerman
en Schutte zijn herkiesbaar.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor te Zandvoort

werd gedurende de Maand Aug.
ingelegd ƒ97279.34. Terugbetaald.
ƒ63455.97.

Voor Uw JAPONNEN
BAKELS Sinds 1874. '

K.J.C. Noord
Donderdag 9 Sept. hield K.J.C.

Noord zijn eerste clubavond in
'54-'55, voorafgegaan door een.
korte bespreking en verkiezing van.
een nieuwe secretaris door altreden,
van de heer van Keulen. Gekozen,
wvd de heer H. Roos, Polg.str. 52.

Er werd gezellig gekaart en. de
uitslag is als volgt: l Lourier. 2 Jb.
Keesman. 3 A. Molenaar. 4 KI.
Zwemmer.
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Gezelligheid Sfeer
ZOMER EN WINTER GEOPEND. Klein match biljart ZOMER EN WINTER GEOPEND.

Catharina Ruijsenaars
nodigt U vriendelijk uit
tot een bezoek aan haar

TENTOONSTELLING
van schilderijen en aquarellen

Dagelijks van 2-5 van 18 Sept. tot en met 3 Oct.
Hotel De Sonnehoeck, Dr. Smitstr. 5, Zandvoort.

Al zijn we door een ongeval getroffen.
toch gaat ons werk regelmatig door!

't Goedkoopste adres
vcor de huisvrouw is en blijft de
Tccd-witte wagen.

T. M. HARDER
HUISH. ARTIKELEN en C ALT EX PETROLEUM.
Wij bezorgen in Zandvoort, Haarlem en Amsterdam.

instituut voor Arbeidersontwikkeling

DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1954
openen wij ons winterprogramma met
een

Zandvoortse avond
Mej. E. Bakels zal op haar eigen prettige wijze
ons naar het Zandvocrt van weleer terugbrengen
door middel van lichtbeelden en een praatje.
Aanvang 8 uur. „ONS HUIS"

Niet-leden 35 et.
uur.

Toegang leden 25 et.

Nu de winkels 's avonds sluiten gaan,
Is het 's avonds kopen voorlopig gedaan!
Behalve bij Drcmmel's automaat,
Die helpt U steeds, al is 't nog zo laat.
Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Voordelig, warm en modern
slaagt U bij ons zeker!

Zuiver wollen damesjumpers reeds v.a. ƒ12.85
Wollen damesvesten ./17.85
MEISJES VESTEN EN JUMPERTJES in

diverse prijzen.
De nieuwste wollen jongenstruien v.a. .../' 6.25
Wollen heren pullovers in patentsteek ƒ26.95
Flanellen jongens pyama's v.a ƒ 3.95
Flanellen meisjes pyama's v.a ƒ 4.45
De nieuwste modellen dames nachthemden

v.a. ƒ6.25
Heren pyama's gestreept en effen, v.a...J 9.65
Oofc voor de baby is er een heerlijk -warme

wintercollectie.

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a - Telef. 2099

FAMILIE-DRUKWERK

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

R M.VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen '
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Tevens het adres voor al
Uw bloemen en planten.
Elke dag
verse bloemen!

Lezing met lichtbeelden
over oud-Zandvoort

Het instituut voor arbeidersont-
wikkeling te Zandvoort hoopt zijn
winterprogramma te openen a.s.
Donderdag 23 September. Mej. E.
Bakels, beschikkend over een schat
aan gegevens over oud-Zandvoort,
zal dan in woord en beeld de aan-
wezigen terugbrengen in het Zand-
voort van weleer. De lezing wordt
gehouden in gebouw „Ons Huis".
Het instituut hoopt het gehele win-
terprogramma voor het komende
seizoen in de loop van de volgende
week te kunnen bekend maken. In
elk geval staat het houden, van een
cursus in de Engelse taal reeds vast.

Het stemt ongetwijfeld tot vol-
dcening, dat dit winterprogramma
start in het teken van de plaats van
inwoning. Mej. Bakels, die met haar
lezingen steeds groot succes boekte,
zal ongetwijfeld óók thans vele
belangstellenden in „Ons Huis" doen
samenkomen.

Een interessante avond
Gedachtig aan het feit, dat lang

niet iedereen in de gelegenheid is
geweest, de jaarbeurs in Utrecht te
bezoeken, gaat de Radiohandel van
de fa. F. H. Penaat in de Kostver-
lorenstraat thans de jaarbeurs naar
Zandvoort brengen en zij doet dit
cp een wel héél originele wijze,
vanzelfsprekend uitsluitend wat de
afdeling „Radio" betreft.

Op Maandag 27 Sept. a.s. heeft zij
n.l. het Philips-concern bereid ge-
vcnden, haar nieuwste toestellen
vsn de jaarbeurs te komen demon-
streren in Zcmerlust, des avonds
aanvangend om 8 uur.

Hier zult U met de allernieuwste
snufjes cp radiogebied kunnen ken-
nismaken en de bijzonderheden ho-
ren uiteenzetten door wel bij uit-
ftek bevoegde experts.

Als extra attractie aan deze avond
is tevens verbonden het optreden
van de drie Jacksons, de beroemde
radic-virtuozen.

De avond wordt door de Fa. Pe-
naat aangeboden aan al haar be-
stasnde relaties en aan hen, die
mogelijk in de toekomst een relatie
kunnen werden. De toegang is ge-
heel gratis. Voor verdere bijzonder-
hcden verwijzen wij naar de adver-
tentie, voorkomend in dit nummer,
waaraan wij nog zouden willen toe-
voegen, dat een hoogst leerzame en
interessante avond de bezoekers te
wachten staat.

SchiEderijen-expositie
De Heemsteedse schilderes Catha-

rina Ruijsenaars, -wonende aan de
Spaarnzichtlaan no. 8, zal van 18
Sept. t.m. 3 Oct. een tentoonstelling
van haar werken komen geven in
hotel -,De Sonnehceck" aan de Dr.
Smitstraat. De expositie zal pi.m.
40 schilderijen en aquarellen om-
vatten, bestaande uit stillevens,
portretten en landschappen.

Wij kennen het werk van Catha-
rina Ruijsenaars niet, doch het valt
zeker toe te juichen, dat dank zij
particulier initiatief (verscheidene
Zandvoortse ingezetenen hebben
aan de totstandkoming van deze
expositie medegewerkt) weer eens
een kunsttentoonstelling in onze
gemeente wordt gehouden.

Kortgeleden exposeerde de schil-
deres met haar -werk in Heemstede,
waar zij véél belangstelling trok en
een groot succes oogstte.

De officiële opening zal a.s. Za-
lerdagmiddag om 2 uur plaats vin-
den. Wij -wensen Catharina Ruijse-
naars hier eenzelfde resultaat als
in He_emstede en hopen op deze
expositie in ons volgend nummer
nader terug te komen.

Bazar Vrouwenbond
De Vrouwenbond van het N.V.V.

afdeling Zandvoort, zal op 23, 24- en
25 Sept. in „Ons Gebouw" aan de
Brugstraat een bazar organiseren.
De opbrengst ervan zal worden, be-
stemd om het meubilair in dit ge-
bouw te vernieuwen.

Ned. Chr. Vrouwenbond
De afdeling Zandvoort van de

Ned. Chr. Vrouwenbond gaat haar
winterwerk hervatten. Op Vrijdag
24 Sept. wordt in de nieuwe consis-
torie der Hervormde kerk de eerste
bijeenkomst gehouden. Ds. H. S. J.
Kalf van Bennebroek zal dan komen
spreken over ,,Het Humanisme".

Voor al Uw

NYLONS
in een enorme sortering.
Alleen Ie keus!

R.K.club voor beginners en gevorderden

Leerlingen kunnen zich aanmelden
persoonlijk of telefonisch aan het
KENNEMERSPORTPARK
KENNEMERWEG 8 - TELEF. 2808

( Maandagavond 7-9 en 9-11 uur.
LESUREN: <? Vrijdagavond 7-9 en 9-11 uur.

( Zaterdagavond 9-11 uur.

Hazewind Fixpool
kleding

Corc'uroy en Manchesier
mei ingeweven vaste pool

ZEILJOPPERS, v.a. maat 45 .... ƒ 14,75
PLUSFOURS, v.a. maat 6 ƒ 13,95
JONGENS PANTALONS v.a. mt. 9 ƒ 16,35
KINDER PANTALONS v.a. maat 2 ƒ 10,95
DAMES PANTALONS ./' 19.85
HEREN FANTALONS ƒ 24,50
MEISJES PANTALONS, v.a. mt. 8 ƒ 15,50

Alléénverkoop voor Zandvoort bij:

SS
HaUesiraat 35 Telef. 2131

ö een
stofzuiger kopere?

Neem dan geen risico. Koopt bij de KLEINE
BIJENKORF, reeds vanaf ƒ8.00 per maand.

Haarden en Kachels, Rijwielen, enz.

Radio en Televisie
TELEFUNKEN - ERRES - PHILIPS.

PICK-UP-WISSELAARS, -KASTEN enz. enz.
Ook op gem. bet. voorwaarden.

GEEN FABRIEKS FINANCIERING.

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 - TELEF. 2658

Dansinstituut
J. STOL
Thorbeckestraat 24
Telef. 3126

Inschrijving
BEGINNERS
GEVORDERDEN
GEHUWDEN
MED AL TEST

ELKE AVOND van 7-10 UUR aan onze school.

EENHEIDSPROGRAMMA (E. D. P.).

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

DEVELOPPING
PRINTING

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO «LION»

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL. 2778
2 min. van het station
2 min. from the station

2 min. de lal Gare
2 min. vom Bahnhof

DEVELOPPEMENT
TIRAGE

ENTWICKLEN .
KOPIEREN

HOTiL
Zandvoort

| Annex Cabaret „EXTASE"

*Dagelijks

ORKEST
MAK

In ons internationaal
CABARET-PROGRAMMA:

IRIS BLAIR
De vingervlugge
accordeonniste

MARGARITA
VIAZ GONZA LES

Het levende lied
van Latijns Amerika

TRIO «U KG ARIA
Charme uil hel land

der Tokayer

*Zondagmiddag thé Dansant.
GEHELE JAAR GEOPEND.

Ned. Padvindsters Gilde
Na een lange zomervacantie,

waarin het kamp wel het hoogte-
punt was, zijn de kabouters- en
padvindstersgrcepen weer opnieuw
gestart. De tijden zijn momenteel
als volgt:

Kabouters (8-11 jaar) Woensdag
2.30-4 uur; Zaterdag 2-3.30 uur.

Fadvindsters (11 jaar en ouder)
Zaterdag 7-8.30 uur. Al deze groe-
pen hebben hun opkomsten in club-
huis ,.de Tonncnberg" (Oude be-
waarschool). Nieuwe kinderen zijn.
van harte welkom! •

Huismoeders, iet op!
R in de maand,, dus

Honingmaand
Onmisbaar vcor de groei
van Uw kinderen!

COMESTIBLES- en
DELICATESSEN
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.

Filmstrook ever Zandvoort
De directie van de filmstrook-

onderneming „Fipron" gevestigd in
de Dr. Smitstraat 8 te Zandvoort,
zond ons ter beoordeling een film-
strook over Zandvoort van een
kleine 30 beeldjes met tekst, die
Zandvoort in beeld brengen. De
beeldjes (zwart-wit) zijn helder en
bijzonder fraai van opzet. Zij be-
lichten Zandvoort van verschil-
lende zijden. Men ziet o a. strand-
en zeegezichten; de watertoren, het
circuit tijdens een race en enkele
hotels. De directie berichtte, op
eigen initiatief een proefstrip te
hebben gemaakt, om een indruk te
geven op welke wijze een filmstrook
over Zandvoort zou kunnen worden
samengesteld. O.i. is men in de op-
zet, waardevol propaganda-materi-
aal voor onze badplaats bijeen te
brengen, volkomen geslaagd. Zelfs
in deze verkorte vorm achten wij de
filmstrook hoogst belangrijk. Zij
geeft een kort, maar duidelijk beeld
wat Zandvoort te bieden heeft. Wij
stellen ons voor, in de eerstkomende
maanden deze filmstrook tijdens
bezoeken in het buitenland eens in
intieme kring te vertonen om de
reactie daarop te vernemen. Daarna
hopen wij er nog nader op terug te
komen, doch reeds nu staat o.i. vast
dat door „Fipron" hier uitermate
waardevol propagandamateriaal
werd bijeengebracht op technisch
volkomen verantwoorde wijze.

Opbrengst collecte
De op Zaterdag 11 Sept. U. ge-

houden collecte voor de T.B.C.-
bestrijding ten behoeve van het
I.P.S. en het Fonds „Draagt Elkan-
ders Lasten", heeft opgebracht de
somma van ƒ367,10.

Namens de Plaatselijke Commis-
sie een hartelijk woord van dank
aan allen die aan het slagen van
deze collecte hebben medegewerkt.

Voor SPOEDREPARATIES
het adres

Jac. TROOST
horlogemaker

Brederodestraat 11 - Telef. 2774

Groot en klein vinden

VAN DERWERFFs
brood FIJN!

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS CI1
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 215O



Zandvoort nu met vacantie!
Vergeet voora! niet een foto- o£ filmcamera mee te nemen, U geniet
dan ook weer van Uw vacantie wanneer U weer thuis bent!

MAAK GEBRUIK VAN ONS FOTO CREDIETSYSTËEM. Betaling per maand

FOTO-KINO HAMBURG
.Grote Krocht 19 - Telefoon 2510

Boxen v.a. ƒ14.50. Camera's v.a./66.- voor zwart-wit en kleuren Levering door geheel Nederland!

Advertentietarief losse
advertenties par m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4. 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40C, o red.

Bij contract belangr. kort.

Gevraagd: Flinke JONGEN
15-17 jr. voor hulp in de
•wijkbediening. T. M. Har-
der. Herenstr. 3. Tel. 2192.

Bekwame N A A I S T E R
GEVRAAGD voor japon-
nen. blouses, rokken. T. C.
v.d. Schelde. Haltestr. 7.

VRIJ H U I S TE KOOP
cp eigen grond. Br. no.
16-28 bureau v.d. blad.

Nette JONGEN gevraagd
om opgeleid te werden in
het bloemenvak. Het Bioe-
menhuis A. H. v.d. ïvley.
Hcltestrsat 65, Telef. 2060.

NETTE LEERLING ge-
vraagd. Bakkerij M. Keur,
Diaconiehuisstraat 36.

Gevr.: Gestoff. KAMER
m. keuken en stookgelsg.
Liefst v. nerm. Zr. Dina
Brondersstr. 2. Telef. 2583.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE.
Voetkunde (Chiropodistej,
Pijnboomstr. 6. Tel. 24402.
Haarlem.

WONINGRUIL. Wie wil
vrij taenedenhuis ruilen
(2 gr. kamer. 2 kl. kamers,

i keuken, badkamer, voor-
j en achtertuin), voor een

benedenhuis in het dorp
(omgev. Zeestr.. Oranjestr.
Haltestr.. Kostverlorenstr.)
Br. nc. 16-29 bur. v.d. blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. /o.- p. week.
T.C.v.d.Schelde. Haltestr. 7

Inwoner van Zandvoort
vraagt OUD HUIS te koop.
Vrij te aanvaarden. Br. no.
14-18 bureau van dit blad.

FLINKE JONGEN GEVR.
Salarisregeling volgens
C.A.O. waarin o.a. begre-
pen pensioen-, wachtgeid-
en werkloosheiasfonds.
ELWI (A. v.d. Mije & Zn.).
Schoolstraat 2.

GEVRAAGD voor perm.:
gem. ZIT-SLAAPKAMER
m. keuken of zomerhuisje'
d. echtpaar z.k. Br. no. 115
boekhandel van Petegem.

Voor direct GEVRAAGD:
ZOMERHUIS of ged. van
woning v. man. vrouw en
2 schoolg. kinderen. Br.
no. 16-27 bureau v.d. blad.

TE HUUR: G A R A G E .
Dr. Gerkestraat 33.

Heer vraagt KOST EN
INWONING, zo mogelijk
m, huiselijk verkeer in ge-
zellige omgeving. Br. no.
116 boekh. Van Petegem.

NET MEISJE gevraagd
voor hele of halve dagen.
Mevr. Bailedux. Halte-
straat 27-29.

Volkswagenbusjes
VOOR JAARBEURS ENZ.
Speciale prijzen.

Doelstraat 8 - Haarlem
Telefoon 17828

In één maand
Uw rijbewijs,

Want POTMA leert U
spelenderwijs.

Motorrijschool POTMA
Raamvest 23, HAARLEM.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

KEMP's FRUITHANDEL. Kerkstr. 35. Tel. 2452
VRAAGT

een nette jongen
voor winkel er. bezorging. Bij gebleken geschïkt-
heid zomer en winter vast v/erk.

woning-

voor
Zandvoort
en Bentveld:

L. BALLEDUX& Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

Opnieuw bijvullen
en/of OVERTREKKEN

van matrassen

Meubeistoffering
Opnieuw overtrekken of opmaken van Uw

meubelen in EIGEN" ATELIER.
OOK CLUBS en BANKSTELLEN.

Vraagt U eens once grote collectie meubelsloSjen
ter inzage.

Wij verwerken uitsluitend Ie klas materiaal.

1ste klas behangwerk
in alle prijsklassen.

Wij tonen U gaarne geheel vrijblijvend onze
monsterboeken behangselpapier.

Ziet onze grote collectie Dekens, zéér billijke
prijzen en eerste klas kwaliteit.

ROTAN-MEUBELEN - COCOS - ARTIKELEN
GORDIJNSTOFFEN. LINOLEUMS, BALATUM.
Op discrete wijze behandelen wij voor U een

gemakkelijke betalingsregeling.
Loopt U eens bij ons binnen,

het verplicht U tot niets.
Ziet onze etalage's. Ziet onze etalage's.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

Theater „EVSonopoie
Dir. Gebr. Koper

SS

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 17 t.m. Maandag 20 Sept. 8 uur
Een nieuwe film van Carol Reed

BERLIJN... OOSTZONE
JAMES MASON - CLAIRE BLOOM en
HILDEGARD KNEFF
Berlijn Oostzone beter dan „The Third
Man". In een van de brandpunten van de
wereldspanning, speelt zich het lugubere
bedrijf van mensensmokkel af.

Toegang 13 jaar.

Vanaf Dinsdag 21 t.m. Donderdag 23 Sept. 8 uur
Een Sir Alexander Korda productie in
Technicolor. JOHN" CLEMENTS - RALPH
RICHARDSON en AUBREY SMITH in:

DE VIER VEREN
Een prachtige film, vol spanning en actie.

Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 19 Sept. 2.30 uur speciale matinee
BUD ABBOTT en LCU COSTELLO in:

A. & C IN DONKER AFRIKA
Toegang elke leeftijd.

De lessen in

fjj Moderne dansen
'f\ en

beginnen de eerste week in October.

Clubs voor volwassenen, kinderen
en kleuters (4-6 jaar).

Dansschoo!
LILY

BURG. ENGELBERTSSTR. 62 - TELEF. 2393

Café-Rest. «LA MER»
ZEESTRAAT 26 - TELEF. 2196

Wegens het enorme succes van vorig
jaar brengen wij óók het komende
winterseizoen vanaf heden weer

onze bekende

Bami en Nasi Goreng
VOOR COMPLETE R1JSTTAFEL
gaarne bestelling l dag tevoren.

Voor verenigingen, clu bs, feestavonden e. d.
GEZELLIG ZAALTJE BESCHIKBAAR

tegen aannemelijke voorwaarden.

Oofc totale verzorging van bruiloften en partijen

F. H. P
organiseert op M A A N D A G 27
SEPTEMBER a.s. 's avonds 8 UUR
in de zaal van Z O M E R L U S T ,
Kosterstraat, alhier, een

en fVluzieksiiow
De nieuwste P H I L I P S
toestellen zullen worden
gedemonstreerd en toege-
licht door een Philips
specialist.
ALS EXTRA ATTRACTIE
het optreden van Neder-
lands bekendste accordeon-
trio:

Gratis toegangsbewijzen voor deze avond, kunt U,
zolang de voorraad strekt, afhalen aan onze zaak,
Kcstverlorenstraat 7.
Per gezin worden max. 2 kaarten verstrekt.
Geen toegang voor personen beneden 18 jaar.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

MAAK HET UZELF GEMAKKE LIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet ƒ 566,—. H. M.W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
pleet /'ôôS.-. Agent Ralleigh en Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEF. 2323

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Zandvoortmeeuwen l heeft de

competitie j.l. Zondag goed ingezet.
Na een goed gespeelde wedstrijd
werd tegen Scheveningen 'n mooie
1-4 overwinning behaald.

In de uitwedstrijd tegen T.Y.B.B.
2 cm de O.H.C.-beker liet Zand-
voortmeeuwen 2 zich niet onbe-
tuigd en behaalde een verdiende
6-3-overwinning.

Minder succesvol waren de resul-
taten van de Zaterdagmiddag-
elftallen. De eerste competitie-
wedstrijd thuis tegen S.I.Z.O. ver-
loor Zandvoortmeeuwen l met 4-1.

Het 2e Zaterdagrniddagelftal
speelde uit tegen Hillegom voor de
Ie ronde orfl de Kennemerland-
beker. Het 2e elftal bood goed
tegenstand en verloor slechts met
2-0.

Adsp. a behaalde in het tournooi
van D.C.O. de 3e prijs door in de
verliezersfinale met 10-0 van T.Z.B,
a te winnen.

De competitie wordt door het Ie
elftal van zandvoortmeeu%ven a.s.
Zondag - voortgezet met de thuis-
wedstrijd tegen de oude rivaal
T.Y.B.B.

Ook de wedstrijden voor de
H.V.B.-competitie beginnen deze
week. Uitgezonderd het 5e en 6e
elftal komen de overige teams van
Zendvcortmeeuwen dan weer in
actie. Het programma luidt:
Zondag 19 September:

Zandv.m. l-T.Y.B.B. 2.30 u.
Zandv.m. 2-Wijk a.Zee 12 u.
D.C.O. 2-Zandv.m. 3 12 u.
D.S.S. 2-Zandv.m. 4 12 u.
Zandv.m. 7-V.S.V. 7 9.45 u.
Zandv.m. jun.a-V.S..V.b 9.45 u.
V.VH. b-Zandv.m. jun. b 2.30 u.

Zaterdag IS September:
Zandv.m. adsp. a-H.F.C, a 4 u.
Zandv.m. adsp. b-H.F.C, d 3 u.
Zandv.m. adsp. c-H.F.C. h 3 u.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
De resultaten van de Zondag j.l.

gespeelde wedstrijden waren als
volgt:

V.V.D. 1-T.Z.B. l O.H.C.beker 4-2
B.S.M. 2-T.Z.B. 2 vr.sch. 6-3
A.s. Zaterdag en Zondag begint

vcor onze elftallen de competitie
met vijf uitwedstrijden.

Het programma is als volgt:
A.s. Zondag:
Nw. Vennep-T.Z.B. 2.30 u.
Halfweg 3-T.Z.B. 2 12 u.
H.F.C. 12-T.Z.B. 3 12 u.
A.s. Zaterdag:
S.H.S. a-T.Z.B, a 4 u.
N.A.S. b-T.Z.B, b . 3 u.

Schaaknieuws
Aan de simultaan-scéance. welke

j.l. Donderdag door de heer Oud-
heusden werd gehouden, is door 18
spelers deelgenomen. De uitslag
kan, gezien de onderling krachts-
verhouding, voor beide partijen be-
vredigend worden genoemd, daar
de heer Oudheusden 9 partijen heeft
gewonnen en 2 partijen in remise
eindigden; de 7 winstpunten wer-
den achtereenvolgens behaald door
de H.H. Roskam, Eldering. Coevor-
den. Ee Jong, Porrenga. Schmidt en
Termes Sr., terwijl de heren Slij-
kerman en Bais remise speelden.

Dar.r de heer Roskam de eerste
was, die de simultaan-speler tot
overgave wist te dwingen, kwam
deze in het bezit van de hiervoor
uitgeloofde prijs, t.w. een studie-
boekje. Aan het slot van de avond
werd de heer Oudheusden door de
voorzitter als stoffelijk blijk van
waardering een sigarettenstandaard
aangeboden.

Postduivensport
De postduivenvereniging „Pleines"
nam Zondag 12 Sept. deel aan de
wedvlucht van Vilvoorde af, over
een afstand van 166 km. De eerste
vogel werd getoond om 9 uur, 22
minuten. De volgende resultaten
werden geboekt: J. Donker l 5;
K. Driehuizen 2 16 17 24 34 35;
A. Molenaar 3 8 13 22 32; G. Drie-
huizen 4 11 14 21 26 29; K. Kramer
6; C. Allebes 7 19 27; C. Visser 9 10
23 28 31; H. Gaus 15 18 33; B. Luk-
kassen 20 36; H. A. Daane 25; J.N.
Huijer 30 38; IJ. van 't Hert 37 39.

Commissie Huish. en Gezins-
voorlichiing Zandvoort

start de nieuwe

NAAI - CURSUS
van 8 lessen, te geven door
Mej. PIERLOT op de DDSfS-
DAGAVONDEN te beginnen
21 SEPT. van 8-10 uur in het
zaaltje v.h. Gem. Gasbedrijf,
Tolweg 10.
Aanmelden: Mevr. A. Blaau-
boer, Haltestraat 46, Tel. 2392.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
Etaan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF!
Hogeweg 29 . Talef. 2464

„
GAMBOA RAMIREZ

White Gold"
is een Sherry waar U eens
kennis mee moet maken. Niet
te droog - niet te zoet! Een
prettige, in de smaak vallende
Sherry, die U en Uw gasten
beslist zullen waarderen. De
sierlijke fles geeft iets fees-
telijks aan Uw tafel.

„WHITE GOLD"
kost slechts ƒ4.95 per fles en
is deze prijs dubbel waard !
Verkrijgbaar bij:

W I J N H A N D E L
H. A. v. Deursen

K E R K S T R A A T 12 a
Telefoon 2532.

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

BEL

P. Kerkman -~^S&
Haltestraat 63. *"~

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten, en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

G. J.TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A D/*\I Prinseaseweg T5
. DVJL. Telef. 2066
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In Zandvoort
stuift het zand voort

Zandvoort is een nieuwe attractie
rijker. Een bezienswaardigheid van
de eerste rang. Een woestijn, een
„heuse" woestijn, een miniatuur-
Sahara met echte zandverstuivin-
gen, helgeel glinsterend zand, en in
de wijde verte de lekkend groene
oase, waaraan de palmbomen
slechts ontbreken, dcch je kunt nu
eenmaal vlak aan zee niet alies

•verlangen. Wanneer je staat achter
de huizen aan het einde van de
Brederodestraat, de blik richtend
•naar hotel De Schelp, dan kan men
het meest van. dit imposante
schouwspel genieten. Dan ziet men
in verre verten, hoe de happers van
enkele draglines gulzig verder
vreten in het rulle dtiin, om deze
woestijn maar steeds uit te breiden.
'Een kale, nare, dorre en troosteloze
zandvlakte waar het zand stuift en
stuift en grote bergen vormt tegen
de tuinen van de aan deze \Koestijn
grenzende huizen, prachtig aange-
legde.. gazons cverstuift. er* door-
dringt in de huizen, door naden en
kieren en openstaande ramen.

Nii ben ik persoonlijk niet erg
woestijnachtig. Ik heb er zelfs een
hekel aan. Ik voor mij zie liever
onze onvolprezen mooie groene
duinen met haar heuvels en dalen,
met haar rijke flora en fauna. Dat
alles kon hier niet behouden blijven,
een deel ervan werd wederom voor
woningbouw opgeslokt, de uit-
breiding van Zandvocrt eiste dit.
Maar wanneer ik deze woestijn
overzie, dan is hét mij wel een
raadsel, waarom in deze nieuwe
wijk het duinterrein zo grondig
•moest worden geëgaliseerd. Waarom
alles weer cnverbiddellijk vlak
moest worden gehouden. Wat zou
het niet mooi geweest zijn, wanneer
in dit golvend terrein hier en daar
wat stukken waren afgevlakt,
wanneer dit beslist noodzakelijk
was, doch zo min mogelijk, om
zoveel dat kon, het natuurschoon
te bewaren. Hier werd op wrede
•wijze de natuur geweld aangedaan.
Wie Noordwijk kent met zijn op
heuvels gebouwde huizen, geniet
van de schoonheid daarvan, waar-
om geen aanleg van straten en lanen
op verschillend hoogte-niveau? Wat
is het aartslelijk, dit volstrekt
•vlakke in- een prachtig duinland-
schap. En dan nog iets. Wanneer
een particuliere aannemer iets
bouwt en het kleinste deel van
gemeente-eigendommen beschadigt,
wordt dit van gemeentewege her-
steld en krijgt de aannemer de

„WURF-PRAET'

WULLÜM v.d. WURFF:
Wie heb er teueul poen?

Geef mij dan Ee?i, -miljoen?

GEDURFD MILLIOENENSPEL
K ENT U HET verhaal van de

fantastisch rijke Griekse reder
Aristoteles Socrates Onassis, niet te
verwarren met de Griekse multi-
millicnnair Pappadakis. die in Am-
sterdam een luxe jacht van pi.m.
vier millioen gulden liet bouwen?

Hier is het verhaal van de heer
Onassis, die nog niet zo lang ge-
leden met zijn privé walvisvaarder,
met de meest verfijnde, luxe inge-
richt, ce Rivièra bezocht en zich
daar al spoedig een legendarische
naam verwierf, door de wijze,
waarop hij niet het geld om zich
heen smeet. Hij was er enkele
weken, logeerde in Monte Carlo in
Hotel de Paris, op korte afstand
van het wereldberoemde Casino
gelegen, stapte op zekere dag naar
de directeur van dat hotel en zei:
„Ik wil het Casino kopen, hoeveel
aandelen meet ik overnemen, om
de controle over de maatschappij te
verkrijgen?" Dat laconieke gezegde
sloeg in als een bom. De directeur
trommelde prompt de bazen van de
„Societé des Bains de la Mer" bij
elkaar, die met Cnassis een korte
vergadering hielden, doch de Griek
kreeg zijn zin niet, want men
weigerde hem de aandelen over
te doen.

Ongeveer een maand daarna
kwam Cnassis terug, maar nu als
eigenaar van de speelbank, de bij-
behorende 5 luxe hotels, de 11
restaurants en 25 bars. die de maat-
schappij vormden, die ik U hier-
boven noemde. In het geheim had-
den enkele vrienden van de Griekse
reder 400 000 van het mïllioen
Casino-aandelen voor hem opge-
kccht en met deze 40 °/o van het
totaal was Onassis verzekerd van
een absoluut overwicht in iedere
aandeelhoudersvergadering, omdat
de kleine aandeelhouders daarin
nimmer verschijnen. De rijke G-riek
was in feite heerser geworden over
het grote concern, dat men hem
niet vrijwillig wilde verkopen en
direct na deze machtsovername
legde hij beslag op het gebouw, dat
de maatschappij aan de haven van
Monte Carlo bezit en vestigde
daarin zijn kantoren. Een ander
deel ervan liet hij op vrij kostbare
wijze tot privé-woonvertrekken in-
richten en «n passant kocht hij er
nog het „Chateau de la Croe", dat
eertijds aan de Hertog van Windsor
toebehoorde, bij. om daarmee te
bewijzen, dat hij zich blijvend wilde
vestigen aan de Cote d'Azur. Een
spectaculaire revolutie had zich aan
deze Azurenkust voltrokken in
nauwelijks enkele maanden.

Dat deze spectaculaire revolutie
zich niet zonder schokken voltrok,
bchceft zeker geen nader betoog.

* ;;: *

H ET HEEFT misschien weinig of
niets met elkaar te maken, maar

tóch moet ik telkens opnieuw aan
bovenstaande opzienbarende ge-

rekening. Als er kalk gemorst
wordt op de straat, keert de ge-
meente de stenen of vervangt die
door nieuwe, voor rekening van de
aannemer. Hier worden door deze
cfgravingen talrijke fraaie tuinen
grondig bedorven. Wie verwijdert
dit zand? Wie brengt deze particu-
liers eigendommen, de trots van
menige bezitter, weer in de oude
toestand'.'

Waarom, wordt hier niet met wat
meer overleg gewerkt? Wnnro?n het
afgegraven gedeelte niet direct
vastgezet mat helm, of als er geen
helm is, voorlopig met stro? Men is
er nu mee begonnen aan het einde
van de Brederodestraat, doch het is
reeds te laat. Vele tuinen zijn voor-
goed bedorven. Deze grond-egali-
satie, zo cru doorgevoerd, is voor
de bewoners, die aan deze terreinen
grenzen een ware hel. Ik weet er
geen ander woord voor. Hier geldt
met recht: In Zandvoort stuift het
zand voort.

Hetjbegin van het einde
Dinsdag 5 October zal de officiële

sluitingsrit van de tramdienst
„Slóterdijk-Amsterdam" plaats vin-
den. De extra tram vertrekt om O
uur des avonds van Sloterdijk naar
de Spuistraat. Het is het praeludium
van de onheffings-symphonie van
da tramdienst, die het volgend jaar
óók in Zandvoort Ie beluisteren zal
zijn. Het is het begin van het einde.

schiedenis terugdenken, wanneer ik
in Zandvoort of elders mensen
spreek, die met een schouder-
ophalen het millioenenplan voorbij-
gaan, dat momenteel wat het
Boulevardcentrum betreft, steeds
meer de aandacht gaat vragen, die
het al bij voorbaat verwerpen met
de meest te beluisteren opmerking:
..Waar zou dat geld vandaan moeten
komen?"

Maar zij, die ze redeneren, blijken
er weinig van op de hoogte, dat
geen.tijd als deze zó gunstig is voor
de verwezenlijking van deze gigan-
tische plannen als het tijdstip, dat
wij nu beleven. Een tijd van hoog-
ccnjunctuur, een tijd, dat onze
Hollandse gulden zo hsrd is als een
spijker. Men mag toch immers ge-,
rust aannemen, dat wanneer dit
plan nu niet wordt gerealiseerd, het
voorgoed van de baan zal zijn.

Het is al even logisch te ver-
onderstellen, dat er méér mensen
zijn als onze Griekse reder Onassis.
Mensen, die hetzij individueel, hetzij
in maatschappij-verband een goede
belegging zoeken voor het geld dat
zij bezitten, want het is heus geen
geheim, dat deze situatie zich meer
en meer gaat voordoen, omdat de
onzekere toestand — om niet te
spreken van een gevaarlijk zich
toespitsende internationale verhou-
ding. waaraan de verwerping van
het E.D.G.-verdrag nog aanzienlijk
heeft bijgedragen — deze over geld
beschikkende lieden haast doet
krijgen om. hun geld te beleggen in
een object, dat — behoudens het
ergste, wat te vrezen zou zijn, n.l.
een uitbarstend conflict, — niet te
onderschatten mogelijkheden biedt.

Voortbordurend op dit thema is
het al even logisch aan te nemen,
dat men deze mogelijkheden ziet in
dit groots opgezette Boulevard-
centrum. Want men kan toch niet
ontkennen, dat het Zandvoortse
achterland bijzonder gunstig ge-
legen is. in de eerste plaats wat
betreft Amsterdam, maar het voor-
naamste is zeker dat Zandvoort een
grote aantrekkingskracht heeft op
de buitenlandse toerist en dat
speciaal de steeds toenemende be-
langstelling van West-Duitsland
voor onze badplaats, die zich in de
nabije toekomst naar het zich laat
aanzien tot ongekende omvang zal
gaan ontwikkelen, deze mensen, die
een goede belegging voor hun geld
zoeken, vanzelfsprekend óók be-
kend is.

En dat men dan redeneert, dat
men naast de service voor deze
dagjesmens (Amsterdam, Haarlem
enz.) die geen bijzondere eisen stelt,
omdat voor deze categorie het
strand hoofdzaak is en zal blijven,
de service voor de toerist zo hoog
mogelijk moet opvoeren, ligt vol-
kcmen in de lijn. Wanneer men dit
dan tracht te bereiken door een
plan, zó gigantisch, dat dit alles
wat tot nu toe aan West-Europese
kustplaatsen werd bereikt, in de
schaduw stelt, waardoor men een
nog véél groter aantal toeristen zal
trekken, al was het alleen maar
om de bezienswaardigheid van zulk
een object, dan is dit evenzeer te
plaatsen, omdat slechts het nog
ongekende en ongeziene belangstel-
ling zal trekken. Het is te verstaan,
dat men zidh op het standpunt stelt:
alles of niets.

Welke gevolgen dit alles zal
hebben, indien deze plannen wor-
den gerealiseerd, valt nog moeilijk
te overzien. Vast staat wel, dat het
een volkomen ommekeer in de
structuur van onze badplaats zal
teweegbrengen. Dat daarom deze
ommekeer, die vanzelfsprekend
vóór- en tegenstanders zal hebben,
niet zonder schokken zal verlopen,
staat wel bij voorbaat vast. Niet het
geld is hier hoofdzaak, maar het
inzicht. Dat geld is er wel, véél
belangrijker is, hoe men in het
algemeen de toekomst van Zand-
voort wil zien. Wil men groot, —
zo groot mogelijk — of wil men
Zandvoort houden tot de badplaats
voor de dagjesmens. Daarom gaat
het tenslotte.

En dan is er nog iets, een niet te
verwaarlozen factor bij het beoor-
delcn van dit plan. Wanneer het
n.l. doorgang zal vinden, zal de
gehele bouw ervan ongeveer 5 jaar
arbeid vergen. Dat betekent
5 jaar arbeid voor een ontelbaar
aantal mensen, die bij de bouw be-
trokken zullen worden. Bouwvak-

arbeiders, technici, uitvoerders enz.
zullen voor verscheidene jaren
hieraan hun krachten kunnen
wijden. Daarnaast zullen, naarmate
de bouw vordert en steeds meer ge-
deelten van het gehele object in be-
drijf komen, ook steeds meer men-
sen daar werk kunnen vinden. De
winkelstand zal er kunnen leveren,
en ik behoef zeker niet in details
te treden om aan te tenen, wat dit
voor Zandvocrt betekent. Het tot
stand komen van dit plan zal er
tevens tce medewerken, dat het
andere voorzieningen, die men
gaarne zou wensen en die er t.z.t.
tóch zullen kc-rnen, cmdat de voort-
gang der techniek nu eenmaal niet
te remmen valt, aanzienlijk zal
versnellen. Ik denk hier b.v. aan
de aanleg van snelverkeerswegen
naar de badplaats, de aanleg van
een sportvliegveld enz.

GEDURFD MILLIOENENSPEL.
zette ik beven dit artikel. Het

is inderdaad gedurfd, dit spel met
mülicenen. Even gedurfd ais het
spei, dat Cnassis speelde in Monte
Carlo, de man, die de mcgelijk-
heden zag van de Azurenkust. waar
óók de gehele structuur bezig is te
veranderen, omdat d;l oord, waar
eens de rijken d.er aarde "slechts
kenden vertoeven, thans bereikbaar
werd voor de tcerist met de kleine
beurs, zender dat evenwel deze
rijken verdwenen. En men vaart
er wél bij.

In Zandvocrt werkt dit spel met
millioenen precies andersom. Daar
ziet men naast de man met de
kleine beurs thans mogelijkheden
voor het „groot-toerisme". dat onder
dak moet worden geholpen, omdat
het zich steeds verder uitbreidt, dat
bovendien alle mogelijke comfort
meet worden geboden. En daarom
is dit spel met miilioenen, dat
momenteel om Zandvoort wordt ge-
speeld gedurfd, maar verantwoord,
omdat het voor Zandvoort geen
enkel risico medebrengt en de alge-
mene welvaart van onze badplaats

De Oterleekse brandweerstaf
Een Zandvccrts trio bracht in draf
De Oterleekse brandweerstaf
Weer in triomf naar Zandvoort!
In Haarlem zei men: 't zal niet gaan
Je krijgt die staf hier nooit vandaan,
Dit was daarop hun antwoord.

Die inbraak viel daar heus niet mee,
Het lukte pas na 'n keer of twee,
Toen had men 't ding veroverd.
Ab Dorsman, Koper, Pijper, die
Tóch binnendrongen alledrie
Hebben dat klaargetoverd.

De Haarlem-brandweer stond teen
paf,

Die Oterleekse brandweerstaf
Zo vast in hunne handen,
Verdween opeens door sluwe list
Zelfs zonder dat men er van wist
En ging naar Zandvoorts stranden.

Maar 't ergste moet nog komen gaan,
Want brandweerploegen rukken aan
Om rt ding weer weg te halen.
Of dat hen spoedig lukken zal
Is 't leuke van dit staj-geval.
Straks komt men! Zonder dralen!

De stok, die zoveel moeite gaf,
Die Oterleekse brandweerstaf,
Ligt veilig hier verborgen.
Tóch klinkt de kreet: De staf is weg,
Ze hebben haar gestolen zeg.
Vast d' een of and're morgen. K.

slechts ten goede kan komen.
Blijft tenslotte slechts de hoop,

dat deze kerngroep van financiers,
die zich voor dit plan interesseert,
óók de moed zal hebben, dit spel
met millioenen te gaan spelen en
dat men, wanneer de raad er vóór
15 October van zal hebben kennis
genomen, gelegenheid zal geven, dit
alles grondig vóór te bereiden, óók
in het belang van vele inwoners
van Amsterdam en elders, die een
permanente behuizing aan zee
zoeken, waarvoor dit plan, waarin
ruime aandacht aan flatbewoning
werd besteed, ruimschoots gelegen-
heid biedt. K.

De zsgeunerbaron
Reeds van begin Mei af aan, de

gehele zomer door, studeert onze
Zandv. operettevereniging thans aan
Jehann Strauss' bekende operette
,.Der Zigeunerbaron". Elke Woens-
dagavond opnieuw bereidt men de
uitvoeringen voor die op Maandag
25, Woensdag 27 en Donderdag 28
Cctober a.s. in theater Mcnopole
zullen plaats vinden. Onder de wel
zéér bekwame leiding van de
gebroeders Kick en Henk Steenkist.
doorgewinterde virtuozen op ope-
rettegebied, wordt week in week
uit met ernst en enthousiasme ge-
rcpeteerd. Wij hebben ons daarvan
tijdens de repetitie-avond, die wij
op Woensdag 15 September mede-
maakten, persoonlijk kunnen over-
tuigen. Nu kunt U zeggen dat het
op het programma nemen van deze
operette, voor een nog nauwelijks
5 jaar oude vereniging een te
zware opgave betekent, cmdat
slechts die verenigingen, die een
groot repertoire hebben afgewerkt,
zich daaraan durven wagen en dan
hebt U gelijk, want inderdaad is dit
in het algemeen een opgave, die
men nog niet zal aankunnen, maar
. . . .dit geldt zeker niet voor onze
Zandvcortse operettevereniging.
Wat ernstige studie en de vaste wil
om te slagen vermag, zal de Zandv.
operettevereniging straks in Mono-
pole gaan bewijzen, want deze
opvoeringen beloven een gcbcurte-
nis te worden in het Zandvoortse
verenigingsleven, die stellig nog
lang besproken zal worden.

Wij kwamen tot de overtuiging,
dat men erin geslaagd is, reeds de
meeste moeilijkheden te overwin-
nen, zowel wat de koren, als de
solisten betreft. En dat wil héél wat
zeggen, want dit moeilijke werk
verEt van beiden zéér veel. Wij
denken aan het prachtig gezongen
Zigeunerlied van Saffi, op eminente
wijze door Nel Wiener vertolkt, die
lüer wel een zéér bijzondere pres-
lalic levert. Trouwens, die solisten,
wij willen er U niets verder van
verklappen, maar het is werkelijk
een uitgelezen stelletje, het meven-
dccl degenen, die de vorige maal
,.De Walsdroom" tot een zo gran-
dioos succes maakten, thans noR
aangevuld met Bert Bijnon, die om
verdere studie de Hofstad-operette
voorlopig vaarwel zegde en nu bij
zijn oude amateurvereniging in ,,De
Zigcunerbaron" weer een glansrol

vervult. Zijn prachtige bariton zal
U opnieuw ontroeren en verbazen.

Vraagt U ons echter, wat ons
tijdens het bijwonen van deze
repetitie-avond het meest getroffen
heeft, dan was dat zeker de bewon-
derenswaardige wijze waarop de
pianiste, Mej. Annie Weber, zich als
JDegeleidster van haar moeilijke
laak kweet. Op waarlijk unieke
wijze werkt zij de moeilijkste pas-
sagcs in deze tóch al lastige parti-
tuur af. Cp haar steunen dirigent,
koor en solisten. Zulk een begeleid-
ster is bij de studie van een niet
genoeg te waarderen waarde. Het
welslagen van de komende uitvoe-
ringen zal naast Kick en Henk
Steenkist straks veer een groot deel
aan haar te danken zijn.

Wij willen niet in details treden,
maar U wel verklappen, dat deze
kamende uitvoeringen zéér veel
beloven. Wim Sluijs schildert nu de
gehele zomer al aan de vele decors,
die voor dit werk nodig zijn. Hij
doet het op een wijze, die al zijn
vorige scheppingen nog in de scha-
duw stelt. Een schat aan costuums
zal die avonden op de planken te
zien zijn. Het zal een schouwspel
worden, dat voor een amateur-
vereniging aan het wonderbaarlijke
grenst, want kosten noch moeite
v;orden gespaard, om deze opvoe-
ringcn tot iets werkelijk groots te
maken. Dat men daarin slagen zal,
staat voor ons vast. Dat men daar-
mede véél risico neemt, eveneens,
want deze opvoeringen kosten een
kapitaal! Wij hebben het bestuur
gezegd, dat men zich daarover
geen zorgen behoeft te maken, om-
dat wij ervan overtuigd zijn, dat de
drie avonden geheel uitverkocht
zullen zijn. iots, dat absoluut nodig
is, om de kosten van deze uitvoe-
ringen te dekken. Reserveert U
vast één van deze drie avonden:
25. 27 of 28 October. U zult er zeker
peen spijt van hebben! K.

In Lampekappen, Schemerlampen
Ganglantaarns, Spiegel- en Bed-
verlichting een zéér grote collectie
Henk Schuilenburg
De Goedlc. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - TeL 2874

De nieuwste collectie
van de jaarbeurs.



Vraagt onze foto- en smalfilm adviezen.
DALCO MEZZO CHROME FILM 6 x 9 ƒ1,30.
Kodak Brownie ƒ10,50. Agfa Synchro Box ƒ19,-

Officieel Kodak en
Bell & Howell Dealers

LEICA SPECIALISTEN SINDS 1874 - KERKSTRAAT 29-31 - TELEFOON 2513
Wenst U goede vacantiefoto's? Laat ze dan bij ons vakkundig ontwikkelen en afdrukken! Het is een herinnering voor Uw leven.

Expositie Cath. Ruijsenaars
De schilderes Catharina Ruijse-

naars, wonende te Heemstede,
opende Zaterdagmiddag j.l. in hotel
.,De Sonnehoeck" aan de Dr. Smil-
straat een expositie van schilderijen
en aquarellen. De tentoonstelling
omvat circa 40 werken, waaronder
de bloemen een voorname plaats
innemen. Voorts kan de bezoeker
genieten van fraaie landschappen
uit Zuid-Frankrijk en enkele por-
tretten.

Het werk van deze begaafde
kunstenares trelt door de prachtig
frisse kleuren, die zij haar werken
heeft gegeven. Het bijzonder op-
vallend stuk „Geraniums" is daar
wel een sterk sprekend voorbeeld
van, terwijl een klein stilleven
.,eieren'' o.i. wel één der meest
knappe werkjes van deze schilderes
is.

De expositie, die in deze mooi
lichte vertrekken bijzonder tot haar
recht komt. trok reeds gedurende
het weekend véél belangstelling.
Wij kunnen U ten zeerste aanraden
deze tentoonstelling, die t.m. 3 Oct.
des middags van 2-5 uur nog ge-
opend blijft, te bezoeken.

Voor Uw JAPONNEN
BAKELS Sinds 1874.

Modeshow in hotel Bouwes
Onstuimig weer en harde ruk-

winden waren Vrijdagavond niet in
staat, de belangstelling voor de
modeshow, welke door de directie
van hotel Bouwes in haar hotel
werd georganiseerd, te verminderen.
Er was vrijwel geen plaats onbezet
en met grote belangstelling werd dit
feest van charme en gratie door alle
aanwezigen gevolgd.

Terwijl buiten de wind aan de
ramen rukte en de zee hoog op het
strand werd gejaagd, was hier bin-
nen in het hotel die intimiteit en
sfeer, die evenementen als deze zo
hoogst aantrekkelijk maakt. Het
melodieus spelend orkest van Max
Springer, het gaan en komen van
de mannequins in gratievolle toi-
letten, het cabaret-programma, dat
als afwisseling geboden werd, dat
alles maakte de avond van deze
kille, winderige herfstdag wel tot
een uitzonderlijk gebeuren, dat door
alle aanwezigen zéér werd gewaar-
deerd.

Een tweetal buitenlandse huizen:
Heinzelmann en Lissner & Rósner
uit Mannhcim-Berhjn. toonde een
weelde van toiletten voor de
komende wintermaanden, de eerste
uitsluitend jersey, gemaakt volgens
ontwerpen van Anny Blatt uit Pa-
rijs, de laatste in jersey en andere
stoffen. Het werd een show, waar-
aan alle uitbundigheid vreemd was.
waarin het grijs en zwart domi-
neerde, maar boeiend en interes-
sant om het vele, dat óók in de
eenvoud mogelijk blijkt.

De heldere en verklarende toe-
lichting van de heer Frank Wale,
droeg tot het welslagen van deze
show zéér veel bij, een show, waar-
mede hotel Bouwes opnieuw velen
aan zich heeft verplicht en waar-
mede men aangetoond heeft, dat
óók in de herfstmaanden in een
badplaats dergelijke evenementen op
hoge prijs worden gesteld en grote
belangstelling trekken.

Snuif en wrijf l
l Uw verkoudheid van neua. l
l keel of borst weg met |

a *ĵ î jjjL ĵ
Droevig

Het bestuur van het Zandvoorts
mannenkoor heeft ons medege-
deeld, dat men besloten heeft, dit
seizoen geen uitvoering met het koor
te geven, óók niet in combinatie met
de Zandvoortse muziekkapel. Men
heeft dit besluit genomen, omdat
men tot de overtuiging is gekomen,
dat de belangstelling voor derge-
lijke uitvoeringen uitermate gering
is en zich in hoofdzaak beperkt tot
familie-leden van de uitvoerenden,
zodat men nimmer een concert kan
geven, zonder dat dit aanzienlijke
offers van de vercnigingskas vraagt.
Men acht dit tegenover de leden
niet langer verantwoord en wil zich
daarom het komend seizoen gaan
toeleggen op het medewerken aan
concoursen. In November zal men
deelnemen aan een concours voor
mannenkoren in Schiedam en ver-
yolgens opnieuw het volgend voor-
jaar aan een concours elders in
ons land.

Wij hebben met de voorzitter van
ons Zandvoorts mannenkoor vrij
langdurig over deze kwestie ge-
sproken, er onze teleurstelling over
uitsprekend, dat men tot een der-
gelijk besluit was gekomen. Het
antwoord, dal wij ontvingen, kwam
erop neer, dat wanneer Zand-
voort dit niet openbaar optreden
zou betreuren, de reacties daarop
zeker niet zouden uitblijven. Zelfs
een uitvoering met omlijsting van
het optreden van goede solisten of
andere mogelijkheden, die in deze
zo veelvuldig kunnen worden aun-
gcgrepen, durfde mon niet aan, daar

teveel financieel risico zou moeten
worden genomen.

Wij betreuren het wel héél erg,
dat ons populaire mannenkoor, dat
onder de leiding van zijn nieuwe
energieke en jonge dirigent aan-
zienlijke vorderingen maakt en óók
over de toename van het leden-
aanlal niet ontevreden is, tot een
dergelijk ingrijpend besluit is ge-
komen. Wij zijn zo bang, dat dit óók
door de leden zal worden betreurd.
Dat er verschillende belangstellen-
den in ons dorp zullen zijn, die
evenmin deze gang van zaken zul-
len tceiuichen. staat voor ons even-
ccns vast. Hel is wel héél droevig,
dal men tot deze maatregel is
overgegaan. Wij koesteren nog
slechts de hoop, dat de reacties
erop zó spontaan zullen zijn, dat
men ijlings op dit besluit moet
terugkomen. Het zou een schande
zijn voor onze gemeente als het
Zandvocrts mannenkoor in zijn
plaats van inwoning zou moeten
stoppen met concerteren wegens
gebrek aan belangstelling.

Bazar Vrouwenbond
De heer A. Molenaar, voorzitter

van de Bestuurdersbond onende
Donderdagmiddag om 2 uur de ba-
zar. georganiseerd door de Alg. Ned.
Vrouwenbond, afd. Zandvoort en de
Vrouwengroep van de P.v.d.A., afd.
Zandvoort, in ,,Ons Gebouw", aan
de Brugstraat.

Deze bazar werd opgezet om het
verenigingslokaal, waarin deze ba-
zar wordt gehouden, van vlcerbe-
dekking. stoffeiing en zo mogelijk
van nog wat meubilair te voorzien.

Er was een groot aantal artikelen
voorhanden van de meest uiteen-
lopende soort, zodat op deze bazar
voor „elck wat wils" is te vinden.
Aardige attracties ontbreken even-
min, zelfs een ..hoofd van juf' staat
er cpgesleld. Reeds de eerste mid-
dag was de belangstelling vrij groot,
zodat mag worden verwacht, dat
wannter straks de balans wordt op-
gemaakt, een behoorlijk bedrag bij-
een zal zijn. De bazar blijft zowel
des middags als des avonds tot en
met Zaterdagavond a.s. geopend.

Vesten en Pullovers
BAKELS Sinds 1874.

Culturele kring «'t Helm»
Naar wij van het bestuur van de

stichting culturele kring .,t' Helm"
vernemen, heeft de aanvrage voor
kunstabonnementen voor het
komende winterseizoen een bevre-
digend verloop. Het kan echter
altijd nóg beter, want de financiële
basis, waarop „'t Helm" moet staan,
kan niet hecht en sterk genoeg zijn.
Vele inwoners van onze gemeente
beseffen vermoedelijk nog al te
weinig, dat het van hun medewer-
king en daadwerkelijke belangstel-
ling afhangt, of dit belangrijke cul-
turele werk in Zandvoort voortgang
zal kunnen vinden'. Indien deze
belangstelling onvoldoende zou zijn,
zou „'t Helm" zijn werkzaamheden
moeten staken en zou Zandvoort
verstoken blijven van voorstellingen
als b.v. het optreden van Sonia
Gaskell's balletgroep en concerten
van het Ncordhollands Fhüharmo-
nisch orkest. Wij doen daarom nog
eens gaarne een beroep op onze
lezerskring, zich op te geven voor
een kunstabonnement bij het secre-
tariaat Dr. C.A. Gerkestraat 93 zw.
Vier voorstellingen naar keuze voor
ƒ6,— of de gehele serie voor ƒ9,60.

De eerste (openingsvoorstelling)
door Sonia Gaskell's balletgroep,
die op Donderdag 14 October zou
plaats hebben, moest helaas wegens
ziekte van enkele leden van deze
groep en druk bezette avonden juist
omstreeks deze datum, verzet wor-
den naar 4 November, op welke
avond dus de openingsvoorstelling
van „'t Helm" in het komende
winterseizoen zal plaats hebben.
In verband met dit uitstel werd
ook de aanvraagtermijn voor kunst-
abonnementen nog met enkele
weken verlengd, vandaar, dat wij
hierop nog eens de speciale aan-
dacht vestigen.

Oefening Staalt Spieren
De onderlinge gymnastiekwed-

strijden zullen worden gehouden in
de laatste week van October. Als
oefenstof zal hiervoor worden ge-
nomen de toestellen en gedeelten uit
de oefeningen van de K.N.G.V.
vaardigheidsproeven.

Deze proeven, die in de maanden
Nov. en Dec. respectievelijk voor de
jeugd vanaf 12 jaar en de ouderen
door de Kennemer Turnkring wor-
den afgenomen, zullen dan gemak-
kelijker behaald kunnen worden.

Na afloop van de najaarsvergadc-
ring van de K.T.K., die, gelijk be-
kcnd, op Zaterdag 2 Oct. in Haar-
lem plaats vindt, zal voor de offi-
cials p.a. een film over de wereld-
kampioenschappen gymnastiek in
Rome worden gedraaid.

Afd. volleybal. In de afgelopen
week werden door de dames en
lieren interessante ocfenwedstrijden
togen de ploegen van „Droste" go-
spceld. De eerste compeütie-wcd-
strijden zullen op Maandag 11 Oct.
u.s. in het Krelagehuis te Haarlem
plaats vinden.

Het vluchtelingenprobleem
West-Berlijnin

Het was wel een schril beeld over
West-Berlijnse toestanden, dat de
inwoonster van dit stadsgedeelte,
die haar naam om veiligheids-
redenen niet gepubliceerd wenste,
de aanwezigen toonde tijdens de
eerste gemeente-avond in dit sei-
zcen, die door de Herv. Kerk alhier
Donderdag 16 Sept. in „Ons Huis"
werd gehouden. Na eerst de huidige
situatie in en om Berlijn te hebben
uiteengezet en de mogelijkheden te
hebben geschetst, die deze devluch-
telingen biedt, ging spreekster uit-
vcerig in op de vraag waarom de
mensen naar West-Berlijn vluch-
ten. Vele oorzaken zijn daarvoor te
noemen. Daar is het geval van de
boer, die zóveel van zijn oogst moet
afstaan aan de staat, dat hij dit
niet kan volbrengen en dan als sa-
boteur dreigt te worden, gear-
resteerd; daar zijn de vele arbei-
ders, die een prestatie moeten léve-
ren, die vér beven hun kunnen uit-
gaat; de klagende huisvrouwen
over de tekorten aan levensmidde-
len; de jonge mannen, die niet wen-
sen te worden ingedeeld bij de
vclkspolitie hetgeen zij verplicht
zijn; de jonge meisjes, die aan
schietoefeningen moeten gaan .deel-
nemen; honderd en één reden zijn
er, die tot arrestatie kunnen leiden,
waarop gevangenisstraf volgt, die
dikwijls tot deportatie leidt of in
elk geval tot gevolgi heeft, dat men
nimmer meer iets van de gear-
resteerden hoort. Sinds 1933 leeft
Oost-Eerlijn onder een dictatuur,
die zich wel gewijzigd, maar niet
verbeterd heeft, die óók in wezen
niets heeft veranderd, noch verbe-
tei-d en waaronder de mensen thans
moe en apathisch dreigen te wor-
den. Er waren dagen, dat 3 — a
5.000 persenen West-Berlijn binnen
vluchtten, waardoor dit stadsge-
deelte voor enorme problemen werd
gesteld, omdat velen van hen we-
gens het ontbreken van een geldige
i eden om te vluchten, niet naar
West-Duitsland konden doorreizen
en dus in West-Eerlijn moesten ach-
tcrblijven.

De 17e Juni 1953, die een uitbar-
sting van wanhoop was, heeft ech-
tcr dit goede gebracht, dat men be-
scfte niet verder te kunnen gaan,
dat de uiterste grens van dwang-
maatregelen en dictatoriale voor-
zieningen was bereikt. Verschillen-
de knellende voorschriften werden
ingetrokken en de mensen kregen
weer méér hoop en zelfvertrouwen.
Tóch zijn er momenteel nog steeds
40.000 vluchtelingen in West-Berlijn
en dit aantal vermeerdert dagelijks
nog met pl.m. 300, terwijl er teke-
nen zijn. dat een vrij sterke stijging
per dag binnenkort weer te ver-
wachten is, omdat oude maalrege-
len opnieuw dreigen te worden in-
gevoerd. Met zijn thans nog ruim
twee honderdduizend werklozen

KERKO HEMDEN
BAKELS Sinds 1874.

Lezing met lichtbeelden
Oud-Zandvoort.

Het instituut voor arbeïdersont-
wikkeling alhier opende Donderdag-
avond in „Ons Huis" het winterpro-
gramma en had daarvoor de sym-
pathieke gedachte gehad, Mej. E.
Bakels uit te nodigen een lezing met
lichtbeelden te houden over „Oud-
Zandvoort".

Dit idee bleek danig in de smaak
te zijn gevallen, want slechts zelden
zagen wij bij avonden, door het In-
stituut georganiseerd, de zaal zó vol.

Dit behoeft geen verwondering te
wekken, want hetgeen Mej. Bakels
uit de laatste driekwarteeuw uit
Zandvoort vertellen en tonen kan,
grenst welhaast aan het ongelofe-
lijke. Vele malen reeds maakten wij
een harer lezingen mee en telkens
opnieuw weet zij nieuwe beelden te
brengen en nieuwe verhalen op te
dissen uit het Zandvoort van jaren
her en zij doet dit op een wijze, die
boeit van begin tot einde. Daarbij
toont zij een merkwaardig sterk
geheugen voor het onthouden van
namen en bijnamen, waarvan de
laatste vanzelfsprekend grote hilari-
teit wekken.

Het werd ook nu weer een koste-
lijke avond, waar vreugde en leed
in woord en beeld de revue pas-
seerde en waarvoor voorzitter S.
Horeman, die óók de avond geopend
had, haar na afloop, mede namens
de zéér talrijke aanwezigen hartelijk
dankte.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Sept. berijdbaar
26 3.05 10.00 15.25 22.30 7.00-13.30
27 3.39 10.30 15.57 23.00 7.30-14.00
28 4.10 11.00 16.28 23.30 8.00-14.30
29 4.40 11.30 16.58 24.00 8.30-15.00
30 5.11 12.00 17.26 -.30 9.00-15.30
Oct.
1 5.42 12.30 17.57 1.00 9.30-16.00
2 6.14 13.00 18.30 1.30 10.00-16.30

Samengesteld door P. v.d,Mije KCzn.

blijven de problemen in West-Ber-
lijn angstwekkend en groot.

Uitvoerig ging spreekster in op 't
lot van de kinderen, die zo uitzon-
derlijk veel lichamelijk en geestelijk
van dit alles te lijden hebben.
Steeds groter worden de aantallen,

die worden uitgezonden — in hoofd-
zaak naar Nederland — en spreek-
ster besloot haar met grote aan-
dacht gevolgde betoog met een be-
rcep op de aanwezigen, de mogelijk-
hcid te onderzoeken tot tijdelijke
opname van zulk een kind in Hol-
landse huisgezinnen, waarvoor zij
namens de Duits Evangelische ge-
meente in West-Berlijn naar Neder-
land was gezonden en regelmatig
deze kindertranspoiten verzorgt.

De avond werd door het lid van
de Kerkeraad, de heer J. Boogaard
Jr. met schriftlezing en gebed gec-
pend en door Ds. C. de Ru — na het
debat — met een toepasselijk woord
gesloten.

TASSEN en KOFFERS
BAKELS Sinds 1874.

Jaarvergadering
Zandvoortmeeuwen

De voetbalvereniging „Zandvoort-
meeimen" belegt haar jaarvergade-
ring Dinsdag 28 Sept. in Zomerlust.
De agenda vermeldt o.m. een be-
stuursverkiezing. Reglementair af-
tredend zijn de H.H. C. Slegers, M.
Weber en J. van Duijn, die zich
allen herkiesbaar stellen.

Wegens het bedanken van de heer
Th. de Muinck zal een nieuw lid in
de clftalcommissie moeten werden
gekozen.

Uit de reeds in het cluborgaan
gepubliceerde overzichten van se-
cretaris en penningmeester blijkt,
dat de vereniging op een vrij gun-
stig jaar kan terugzien. Het leden-
aantal vermeerderde een weinig en
bedraagt thans 342, terwijl het ver-
slag van de penningmeester ver-
mcldl, dat een voordelig saldo van
7534.99 naar het nieuwe jaar kon
worden overgeboekt. De 'begroting
voor het komende jaar werd vast-
gesteld op ƒ9.085.—.

Vergadering Natuurwacht
De afdeling Zandvoort van de

Natuurwacht, afd. Zuid-Kennemer-
land. kwam Zaterdagmiddag in één
der lokalen van het bureau van
Publieke Werken in vergadering
bijeen, onder leiding van de sub-
Icider. de heer M. Deutekom. De
leider van de afdeling Zuid-Kenne-
merland, de heer J. Houwen, deed
hier mededeling, dat de afdeling
Zandvoort de enige afdeling was,
die tot nu toe haar diensten ver-
richtte op basis van vrijwilligheid.
Het hoofdbestuur had de wens te
kennen gegeven, dat óók in Zand-
voort een verplicht dienstrooster
van tenminste twee uur dienst per
maand zou worden ingevoerd, zo-
als dat reeds lang het geval is bij
andere afdelingen. Het bleek, dat
slechts één der leden van de
Zandvoortse afdeling hiertegen be-
zwaar had. Enkele nieuwe richt-
lijnen voor het patrouilleren in het
duingebied werden door de heer
Houwen gegeven. De sub-leider, de
heer M. Deutekom, deed hierna
mededeling, dat het hem om ge-
zondheidsredenen en drukke werk-
zaamheden niet langer mogelijk zal
zijn, als subleider op te treden.
Totdat in zijn plaats een nieuwe
subleider zal zijn benoemd, zal hij
echter deze functie nog blijven
waarnemen.

Tenslotte werd voor de maanden
September en October het dienst-
rooster vastgesteld.

NYLON KOUSEN
BAKELS Sinds 1874.

Planten verzorgings wedstrijd
De jeugd, die deelneemt aan de

plantenverzorgingswedstrijd van
Stichting Touring Zandvoort wordt
verzocht, de planten a.s. Dinsdag-
avond van 6.30 uur af in het Pa-
tronaalsgebouw af te leveren. Nog
diezelfde avond zal de uitslag wor-
den bekend gemaakt.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voort de eerste wedstrijd om het
clubkampioenschap. De opkomst
was buitengewoon groot, 26 leden,
van de 31 waren aanwezig. De strijd
was zeer spannend. Ie Augustinus;
2e J. Kol Jr.; 3e E. Keur; 4e G.
Meijer.

A.s. Zaterdag, dames en heren
donateurs, is er een feestavond.

Geslaagd
De heren K. Paap en W. L. Seders.
beidon werkzaam bij de plantsoe-
nendienst van publieke werken te
Zandvoorl, slaagden voor het
diploma 2do bloemistknccht.

&ó een e&e/lft
Niemand heeft iets gehoord; alles was.
goed gesloten. Toch zijn ze er in
geslaagd, de leden van het duistere
gilde. Veel, wat groote waarde had,
is weg en blijft weg. U zult nieuw
moeten koopen en dat kost geld, vee!
geld tegenwoordig. Verzekert U tegen
inbraak, maar kijk ook hier goed uit.
Wendt U tot een bedrijf, dat U voor
de volle 100 % de schade vergoedt.
Het risico is voor ons en U kunt
rustig slapen

ASSURANTIE
100% GARANTiE

Hoofdstraat 50 - Telef. K 2560-8616

NETTE LEERLING GEVRAAGD
voor de banketbakkerij, v. Staveren,
Zeestraat 48 - Telefoon 2684.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
17 uur: Ds. D.Ringnalda, Overveen.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer H. v.d. Cuw.

10.30 uur: Ds. C. de Ru.
7 uur: Ds. F. L. van Duijkeren

van Amsterdam-W. Jeugddienst.
NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. J. Beidinga, van Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND'
Dinsdagavond, 8 uur, samenkomst

in „Ons Huis". Spr. de heer Joh. H.
van Oostveen; evangelist, Voorburg.

• PAROCHIE H. AGATHA.
Zon- en feestdagen 7.30, 9 uur

(Hoogmis) en 11 uur. Des avonds
7 uur Lot In de week H.H. Missen
's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof.

Postduivensport
De postduivenvereniging „Pleines"
nam begin, van deze week deel aan
de wedvlucht van Mons af, over een.
afstand van 217 km. De eerste vogel
werd getoond om 11 uur, 9 minuten.

De uitslagen waren als volgt:
G. Driehuizen l 9 12 17 30 en 32;
K. Driehuizen 2 5 13 20 23 24 26
27 28; K. Kramer 3 6 11 16; C. Vis-
ser 4 7 8 22 25; J. N. Huijer 10' 18
19 35 36; J. Donker 14; A. Mole-
naar 15 29; C. Allebes 21 3U
A. H. Daane 34 37,

K.J.C. Noord
Donderdag j.l. werd voor de

tweede keer gespeeld. Laurier werd
verdrongen door A. Molenaar, die
derde was.

De stand is als volgt: l A. Mole-
naar. 2 Laurier. 3 C. Leen. 4 Kra-
mer. 4 nieuwe leden werden wei-
kom geheten.

Raadsvergadering
De e.v. "raadsvergadering zal

plaats hebben op Dinsdag 12 Oct.
a.s. te 8 uur.

BURGERLIJKE STAND
17—23 September 1954.

Ondertrouwd: M. P. S. Rügebreght
en T. J. Hofland; A. E. Koning en
A. Dees.

Getrouwd: W. van Wilpen, en E.
Koper; J. S. F. Bosman en S. G. van
der Werff; E. D. W. Rikkert en A.
O. D. Koel; J. Zwemmer en A.
Zwart; J. L. Cassee en L. Paap.

Overleden: L. Nauta, oud 70 jaar,
wed. van J. Barleeus; P. van Ko-
ningsbruggen, oud 70 jaar, echtg.
van C. Xerkman; C. Paap, oud 68
jaar, echtg. van A. Paap.

Na enige dagen vacantie zijn we
weer vanaf morgen

Zaterdag 25 Sept
GEOPEND

Parfumerie Hildering
KERKSTRAAT 23 - TELEF. 2107,
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[ Annex Cabaret „EXTASE" ~[

Dagelijks

ORKEST

In ons internationaal
CABARET-PROGRAMMA:

IRIS BiAIR
De vingervlugge
accordeonniste

PAMSLA Y JIL
Moderne dans,

2 KINGLIS
Acrobatische equilibristen.

Zondagmiddag thé Dansant.
GEHELE JAAR GEOPEND.

Brillen koopavond
De vele forensen, welke Zandvoort

thans telt, hebben er ons toege-
braeht, voor de winteravonden een
KOOPAVOND aan te vragen.

En het is dus zo ver, dat wij in
den. vervolge iedere DONDERDAG
tot des avonds 9 uur GEOPEND
zullen zijn.

Niet iedereen is n.l. in de gelegen-
heid om vóór 6 uur in Zandvoort
terug te zijn en daarom vinden wij
het bijzonder prettig om ook na 6
uur juist U van dienst te kunnen
zijn.

Briilenspecialist LOOMAN
HALTESTRAAT 58 - TELEF. 2174.

W l J fü H A M D E L
H. A. v. Deursen

Corrêa RSbeiro
Rode en witte port ƒ4,35 p.fl.

. Franse Landwijn
(rood en wit) v.a. ƒ1,50 p.ö.

K E R K S T R A A T 12 a
Telefoon 2532.

Wasmachine-bezitters!
Laat Uw wasmachine eens per half
jaar GRONDIG NAZIEN en DOOR-
SMEREN, hij gaat jaren langer mee.
Tevens alle REPARATIES aan alle
merken wasmachines en wringers.

Levering van onderdelen,
wringers en wrtngerrollen.

Vraagt vrijblijvend prijsopgave bij
Was- en Droogmachine-verhuur:

A. VAN SLUISDAM
VONDELLAAN 22b - TEL. 3221

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Administratiekantoor A. F. H EU FT
Inrichten en bijhouden, v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken..
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Deze week ter kennismaking met
onze heerlijke kwaliteit:

25O gr. Speculaas 58 et.

Bakkerij Van Staveren
ZEESTR. 48 TELEF. 26B4

Gezelligheid Sfeer
ZOMER EN WINTER GEOPEND. Klein match biljart ZOMER EN WINTER GEOPEND.

Varlong Uw figuur met

WALA - corset nr. 752,
veterloos. Iets boven de
taille te dragen. Voorzien
van elastieken ziipanden.
Uitstekend om „extra" te
hebben l

In zalm broche 24.75
In luxe broche 33.50

Wala onderjurken met >
perfecte bustevorm in 4 \
verschillende cups.

De verkoop staat geheel onder leiding
van Mevr. Peters-Smit, bekwaam corset-
specialiste met een 20 jaar lange ervaring.
Zij is gaarne bereid U na telefonische af-
spraak persoonlijk te adviseren.

TEL. 10605

Grote Houtstraat 110, Haarlem t.o. Cinema Falace

Deze week geweldige

f ?

RUND- EN KALFSVLEES TEGEN
SCHERP CONCURRERENDE PRIJZEN!

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gr. Gek. worst

Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

Over enkele weken
begint het WINTERPEOGRAMMA en nog

dagelijks komen nieuwe aanmeldingen binnen!

Onbeperkt
is het aantal beschikbare plaatsen niet!
Zij, die hun intekenkaart nog niet in-
zonden worden verzocht dit thans zo
spoedig mogelijk te doen.

Stichting 't HELM - Secr.: Dr. Gerkestraat 93zw.

NEEMTHANS EEN KLOEK BESLUIT
SCHAKEL UW OUDE RADIO UIT!

PHILIPS Radiotoestellen. De meest
moderne apparaten. Vanaf ƒ98,—
tot ƒ3000,-.
PHILIPS Televisie. Vanaf ƒ495,-.
Groot beeld ƒ1095,—. Geschikt voor
iedere huiskamer. Het amusement
thuis. - Wij plaatsen Uw antenne
vakkundig tegen de laagste prijs!

Uw oude radiotoestel heeft inruilwaarde, ook
bij aanschaffing van Uw T.V. apparaat.
PHILIPS Hoogtezon Biosol ƒ198,-
PHILIPS Ultraphil kl. Hoogtezon ƒ76,50
PHILIPS Droogscheerapparaat.
IN EEN WIP SCHOON SCHIP! Stofzuigers div.
merken: Ruton - Excelsior - Holland Electro e.d.
Wij leveren wasmachines, koelkasten, fornuizen,
strijkbouten e.a. huish. apparaten. Komt U eens
kijken en luisteren? Wij regelen desgewenst op
prettige wijze de betaling met U. - Wij repare-
ren alle merken radiotoestellen e.a. apparaten.
"Wij herinneren U aan onze RADIO SHOW met
het optreden van THE 3 JACKSONS, op Maan-
dag 27 September a.s. 's avonds 8 uur. Voor hen,
die nog niet in de gelegenheid waren hiervoor
•plaatsbewijzen af te halen hebben wij nog
enkele kaarten ter beschikking.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

RECLASSERINGS COLLECTE
a.s. Zaterdag

Wij horen U al zeggen: „Al weer
een collecte, houdt dat nu eens niet
op?" Toch waagt de leiding van
diverse Reclasserings-verenigingen
het, om bij U aan te kloppen om
financiële steun voor haar werk.
de ongelukkige medemensen te
helpen als zij zich vergrepen heb-
ben aan de wet, voor welke over-
trtding dan ook, om te trachten hen
weer tot volwaardige medeburgers
te maken. Wat moet ons er toe
brengen om hier aan mee te wer-
ken; geen vrees voor herhaling oi
terugvallen in de begane misstap,
maar naastenliefde, waaraan de
wereld maar al te veel behoefte
heeft. Het is voor velen maar heel
moeilijk om dit te begrijpen, ge-
zien het egoïsme op bijna ieder ter-
rein, dat zien wij in onze naaste
omgeving in het klein en in het
groot. Het slagwoord:* Verbeter de
wereld, begin bij U zelf, is in onze
dagen meer dan ooit van pas. Er
zijn er natuurlijk met misdadige
inslag, maar ook zij die door zwak-
neid, opvoeding, liefdeloze behan-
deling en teleurstelling met de
strafi echter in aanraking zijn ge-
komen. Worden zij niet geholpen
dan is do kans groot, dat zij nog
verder afzakken, hetgeen de ge-
meenschap nog véél meer zorgen en
geld kost.

Wanneer gij meehelpt met Uw
geldelijke offer, helpt gij mee om
de maatschappij vpor groter leed
en cffeis te behoeden. De Zand-
voortse afdeling rekent ook dit
jaar weer op U!

Namens de afd. Zandvoort:
Corn. Slegers, voorzitter.
H. Koning, secretaris.
G. Oskam, penningm.

Hoge Franse onderscheiding
voor oud-Zandvoorter

De heer Jos. Versteege. die op
betrekkelijk jeugdige leeftijd dienst
nam bij het Franse vreemdelingen-
legicen, thans nog steeds bij dit
legioen als kapitein in dienst is,
reeds vele malen onderscheiden
werd voor betoonde dapperheid en
enkele jaren geleden het ..Legion
d'Honneur" ontving, berichtte in
een schrijven aan zijn vader in
Zandvcort. thans bevorderd te zijn
tot Officier in dit Legioen, een
onderscheiding, die slechts hoogst
zelden wordt verleend.

De heer Versteege, wonende in
Fez (Marokko) nam deel aan de
strijd om Dien Bien Phce, wist op
avontuurlijke wijze de krrjgsgevan-
genschap te ontlopen en vertoeft
thans nog steeds geheel ongedeerd
bij de Franse troepen in Indo-
China. Over pl.m. tien maanden
hoopt deze oud-Zandvoorter weder-
om met verlof te komen en dan met
zijn vrouw en beide kinderen, even-
als dat enkele jaren geleden het
geval was, weer te logeren bij zijn
74-jarige vader in de Tramstraat,
wiens enige wens het is, dit weder-
zien neg te mogen medemaken.

Wij feliciteren onze hier nog altijd
zéér populair zijnde oud-Zandvoor-
ter hartelijk met deze hoge en eer-
volle onderscheiding en hopen van
harte hem het volgend jaar in
goede gezondheid weer in zijn ge-
bcortedorp aan zee te mogen ont-
moeten.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Zondagsdïenst doktoren
Men gelieve hiervan gebruik te

maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. J. v.d. Meer,
Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dr. C. F. M. Robbers, Koning-
inneweg 34, Telefoon 2813.

Zondagsdïenst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Zr. C. W. van Dijk,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

Kruidenierswaren
HALTESTRAAT 36 -

Commestibles
TELEF. 2215

GELD. ROOKWORST - IJsseldijk en Stegeman.
Luxe kom LUYK's PICCALILLY 90 et.
VERKADE SPECULAAS met amandelen,

per blik ƒ3,65, per 100 gram 26 et.
Gewone Speculaas per blik ./2,75, p. 100 gr. 20 et.
PRIMA SPECULAAS per 250 gram 40 et.

Frirna LOSSE THEE per lOOi gram 70 et.
MA-TROVITE, voor a.s. moeders, per pak 48 et.

STENCYLWERK - TYPEWERK - EINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507
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Zit niet bij de pakken neer,

Maak reclame: ADVERTEER!

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres ia Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Tevens het adres voor al
Uw bloemen en planten.

Elke dag
verse bloemen!

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.
KERKSTRAAT 26 - TELEF. 2793
VERZORGT AL UW DRUKWERK

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

DEVELOPPINQ
PRINTING

Fob- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO «LION»

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL. 2778
2 min. van het station
2 min. from the station

2 min. de lal Gare
2 min. vom Bahnhof

DEVELOPPEMENT
TIRAGE

ENTWICKLEN
KOPIEREN

fijnproever prefereert: .LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9
TELEFOON 215O



Het projectieseizoen is weer aangebroken! f-OTO-KINO HAMBURG
Gezellige film- en nroiectieavonden bii U thuis. Wn lederen OD eemakkshike voor- ** "*î  • ^^ H ^ ï i xB ^^ l I B « l W l &mf V^ B % V^Gezellige film- en projectieavonden bij U thuis. Wij leveren op gemakkelijke voor-

waarden (het zgn. Credietsysteem) smalfilm-
camera's. projectoren. Philips Taperecorders enz.

Grote Krocht 19 - Telefoon 251 O
Laat ons eens een leuke serie KINDERFOTO'S bij U AAN HUIS MAKEN, ook in kleuren!

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Koiombreecïte 41 m.m.
pagina 3 of 4. 10 et. p. rn.m.

Kolombreedte 54 rn.m.
pagina 3 of -., 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 401 o red.

Ey contract belar.gr. kort.

TE KOOP AANGEBODEN
tropisch AQUARIUM op
standaard, m. of z. T. L.
ven., electr. verw.. maat
60 x 35 x 35. compl. m. vis
en planten. Bevr.: Zwem-
mer. Prïnsesseweg 17.
NET MEISJE gevraagd
voor hele of halve dagen.
Mevr. Balledux. Halte-
straat 27-29.
Echtpaar zoekt W O C N-
R.UIMTE. gestoffeerd of
ongestoffeerd. Br. no. 17-30
bureau van dit blad.
•WCNINGRUIL. Wie wil
vrij benedenhuis ruilen
(2 gr. kamers. 2 kl. kamers.
keuken, badkamer, voor-
en achtertuin), voor een

dorp
(omgev.
Ha
Br.

en a c e r u n ) , voo
benedenhuis in het
(omgev. Zeestr.. Oranjestr.
Haltestr.. Kostverlorenstr.)
Br. no. 16-29 bur. v.d. blad.
MEISJE GEVRAAGD voer
dag en nacht. Goed kunn.
koken. Voor familie in
Heemstede. Inlichtingen :
Mevr. Kaars-Sijpesteyn.
Vuurboetstraat 8 zw.
FLINKE JONGEN GEVR,
Salarisregeling volgens
C.A.O. waarin o.a. begre-
pen pensioen-, wachtgeld-
en werkloosheidsfonds.
ELWI (A. v.d. Mije & Zn.).
Schoolstraat 2.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING FEDICURE.
Voetkunde (Chiropodiste).
P.mboomstr. 6. Tel. 24402
Haarlem.

Verloren
gaande van Kerkstr. naar
Haltestraat: een Engelse
GOUDEN RING m. bril-
jant. Tegen beloning terug
te bezorgen Lorenz. Halte-
straat 15.
Inwoner van Zandvoort
vraagt CUD HUIS te koop.
Vrij te aanvaarden. Br. no.
14-18 bureau van dit blad.
Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5.- p. week.
T.C.v.d.Schelde. Haltestr. 7
Jongeman (27 j.) ZOEKT
een KAMER met pension
bij voorkeur bij ouder
echtp. of dame. Br. no.
17-32 bureau van dit blad.
NETTE JONGEN gevraagd
Slagerij Spiers. Haltestr. W
Geer. geld of goederen af
te geven aan mijn vrouw

A. v.d. SOMMEN-
v.d. VLIET.

verblijf houdende Zeestr.
50. daar dcor mij niets
betaald wordt.

H. v.d. SOMMEN.
Haarl.straat 43.

Pianoles aangeb.
voor eerstbeginnenden.
half uur per week.
''6.— per maand.

Br. no. 17-31 bur. v.d. blad.

KINDERWAGEN te koop
z.g.a.n. Gonst. Huygens-
straat 3.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Beilen
Diploma A.N.O.V.

Handig jong meisje gevr.
voor lichte huish. bezigheden en telefoon.

A. SCHROEDER - HCGEWEG 5Qa

Caié-Rest. «LA MER»
ZEESTRAAT 26 TELEF. 2196

Wegens het enorme succes van vorig
jaar brengen wij óók het komende
winterseizoen vanaf heden weer

onze bekende i

Bami en Nasi Goreng
VOOR COMPLETE RZJSTT.4FEL
gaarne bestelling l dag tevoren.

Voor verenigingen, clubs, feestavonden e, d.
GEZELLIG ZAALTJE BESCHIKBAAR

tegen aannemelijke voorwaarden.
Ook totale verzorging van brui lof ten en partijen

met opruimen geld verdienen!

Let op onderstaande prijzen!

O.a.: Lompen 30 et. p. kg.
Carton 4 et. p. kg.
Tijdschriften en couranten . . . . 5 et. p. kg.
Lood 85 et. p. kg.
Geel koper / 1.10 p. kg.
Zink 50 et. p. kg.
Rood koper ./ 1.60 p. kg.
Zwaar ijzer ./ 9.— p. 100 kg.

Baden, geijsers vn~. enz. tenen beurspry'-en.'

BELT U EVEN 28 4 5? WIJ KOMEN DIRECT!

A. AKERSLOOT
SCHELPENPLEIN 7
Pakhuis de gehele dag geopend'.

-i-r-l r-i/ie*ii- ( PHILIPS
TELEVISIE)^**

PHILIPS

RADIO

BAND
*»

,

f SABA

^DIr*» i . EA-M1Record e n PHILIPS
Voor goede voorlichting naar het vertrouwde adres:

Technisch
ELECTRA - RADIO - TELEVISIE

Haltestraat 57 - Zandvoort - Telefoon 2065
Betaling desgewenst in overleg.

HALTESTRAAT 5 TELEF. 2994

Varkenslappen f 2.2O 5OO gr.
Varkensfricandeau f 2.4O „ „
Haascarbonade f 1.98 „ „
Ribcarbonade f 1.88 „ „
Sch'oudercarbonade f 1.68
\YEEKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gr. Leverworst S,orst(69 Ct

in verband rnet onze verhuizing
Donderdag a.s. de gehele dag GESLOTEN.

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK. KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet ./' 566.—. H. JM.W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
pleet f558.-. Agent Ralleigh en Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 TELEF. 2323

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Het Ie elftal liet in de thuiswed-

strijd tegen T.Y.B.B. geen steek
vallen en legde beslag op beide
punten. Ds start van Zandvcort-
mceuwen 2 in de Ie klasse der HVB
was veelbelovend. Ce' reserves
slaagden, er in Wijk aan Zee 2 te
verslaan. Ook door het 3e elftal
werd de competitie met een over-
winning ingezet tegen D.C.O. 2.
Dit was ook het geval met Zandv.
meeuwen 4 dat een kleine overwin-
ning boekte in de uitwedstrijd
tegen D.S.S. 2. Zandvoortm. 7 hield
tegen V.S.V. 7 tot de rust goed
stand, maar kon het hierna niet
mcei- bolwerken en verloor met
fl ink verschil. Een mooie prestatie
leverde het jun. a elftal dat de
ontmoeting tegen V.S.V. b met
bc-ide punten bekroond zag.

De successen van de adspiranten
waren verdeeld. Het a elftal leed
een grote nederlaag tegen H.F.C. a.
Het adsp. b elftal won van F.F.C, d,
tcrw ijl adsp. c een gelijk spel tae-
reikte tegen H.F.C. h.
Uitslagen van j.l. Zondag:

Zandvccrtm. 1-T.Y.B.B. l 2-1
Zandvoortm. 2-Wijk aan Zee 2 3-1
D.C.O. 2-Zandvocrtm. 3 1-3
D.S.S. 2-Zandvoortm. 4 2-3
Zandvoortm. 7-V.S.V. 7 0-6
Zandvoortm. jun. a-V.S.V. a 5-1

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandv.m. adsp. a-H.F.C, a 0-7
Zandv.m. adsp. b-H.F.C, d 5-2
Zandv .m. adsp. c-H.F.C. h 1-1

Zandvocrtmeeuu;en 2 speelt
uit tegen H.B.C.

Het blijkt reeds na twee gespeelde
wedstrijden dat de elftallen in de
afdeling van Zandvoortmeeuwen
elkaar niets toegeven. Zandvoort-
meeuwen l heelt momenteel de lei-
ding met vier punten terwijl diverse
clubs reeds drie en twee punten
hebben behaald. A.s. Zondag gaat
Zandvcortmeeuwen op bezoek bij
H.B.C, in het Heemsteedse Sport-
park. De Heemsledenaren worden
tot een der sterksten in de afdeling

Theater
Dir. C-ebr. Koper

33

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 24 t.m. Maandag 27 Sept. 8 uur
Be grote attractie voor jong en oud
CHARLIE CHAPLIN's

U zult schaterlachen en ontroerd worden
door Charlie de vagebond in City Lights.

Toegang elke leeftijd.

Vanaf Dinsdag 28 t.m. Donderdag 30 Sept. 8 uur
Een Amerikaanse film met de verleide-
lij ke Italiaanse, actrice ANNA MARIA
FERRERO (uit: ..Zij was 17 jaar"')

SUSAX STEPHEN - JACQES SERKAS
BRUNELLA BOVO.
Lorna - Liefde maakte haar hard.
Eljay - De man trouwend die zij haatte.
Becjay - Tevelen vonden haar onweer-
staanbaar. - Perraira - Zij nam wat zij
begeerde. Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 26 Sept. 2.30 uur
Wij brengen U de prachtige
Nederlands gesproken film:

geheel

DE WITTE
Toegang elke leeftijd.

Dansinstiiuut
J. STOL
Thorbeckestraat 24
Telef. 31 26

BEGINNERS Y
GEVORDERDEN (
GEHUWDEN £
MEDAL TEST )

ELKE AVOND van 7-10 UUR. aan onze school.

EENHEIDSPROGRAMMA (E. D. P.).

gerekend en vergaarden reeds 3
punten. Zandvoortmeeuwen zal dan
ook flink moeten aanpakken om
beslag op de punten te leggen.
Ook Zandvcortmeeuwen 2 zal alles
op alles moeten zetten om de lastige
uitwedstrijd tegen Velsen 2 tot een
goed einde te brengen.

Het Ie Zaterdagmiddagelftal dat
U.P.T.T.S. uit Utrecht op> bezoek
krijgt, achten we niet geheel kans-
loos, mits de voorhoede van de
kansen zal weten te profiteren.
Programma voor a.s. Zondag:

H.B.C. 1-Zandvoortm. l 2.30 u.
Velsen 2-Zandvoortm. 2 12 u.
Zandvoortm. 3-Beverwijk 3 9.45 u.
Zandvoortm. 4-Stormvogels 6 12 u.
T.Y.B.B. 5-Zandvoortm. 5 12 u.
E.D.C. b-Zandv.m. jun. a 9.45 u.
Zandv.m.jtm. b-Hillegom b 9.45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandvoortm. 1-U.P.T.T.S. 4.15 u.
Jong Hercules-Zandvoortm. 2 4 u.
Halfweg a-Zandv.m. adsp. a 4 u.
Zar.dv.m. adsp. b-Bl.daal b 4 u.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Het is ons Ie zowel als ons 2e niet
mcgen gelukken de eerste cpmpe-
titiewedstrijd met een overwinning
in te zetten. Beiden verloren hun
wedstrijd met 3-0.
De uitslagen waren:

N\v. Vennep-T.Z.B. 3-0
Halfweg 3-T.Z.B. 2 3-0
H.F.C. 12-T.Z.B. 3 uitg.
S.H.S. a-T.Z.B, a 0-11
N.A.S. b-T.Z.B, b 4-1

Programma voor Zondag:
Hecmstede-T.Z.B. 2.30 u.
T.H.B. 3-T.Z.B. 2 12 u.
Haarlem 10-T.Z.B. 3 12 u.
Ccncordia b-T.Z.B, a 12 u.

Zaterdagmiddag:
T.Y.B.B. c-T.Z.B. a 3 u.
B.S.M. b-T.Z.B, b 4 u.

Ook uw adres
Eersta Zandv. Aardappelhandel

A DfM 'PrinsesseweB 15
. D \J L_ Talef. 2OS6

Gas-fornuizen
Gas-comforen

Gas-keukengeysers
Gas-geysers voor douche en bad
Gas-wasmachines systeem Morley

Gas-kachels
Gas-haarden enz.

worden door het Gasbedrijf a contant of in
huurkoop geleverd via de erkende installateurs.

De ingezetenen worden beleefd uitgenodigd
tot een be:oek aan de Toonkamer voor g&s-
artikelen, Thorbeckestraat 27 (Watertoren).

Drommel houdt U op de hoogte
Van het nieuws op Taakgebied,.
Steeds het beste en het nieuwste
Is 't, u-at U bij Drommel ziet.
Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Hazewind Fixpool
pantalons
worden niet kaal

alle maten, diverse kleuren.
Alleen-verkoop voor Zendvoort.

Sporthuis
„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 Telef. 2131
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Het dier vraagt Uw aandacht
Maandag 4 October — de sterfdag

van Franciscus van Assisi — zal het
wederom werelddierendag zijn.

In Zandvoort heeft men, naar wij
van het bestuur der vereniging tot
bescherming van dieren vernemen,
besloten, aan dit feit Zaterdag 2
October a.s. aandacht te schenken,
omdat deze dag voor Zandvoort
méér geschikt moet worden geacht
dan de Maandag.

Moeten wij d_eze dag, die steeds
méér — gelukkig — in de belang-
stelling komt te staan, U nog aan-
bevelen? Wij menen van niet. Het
leed, dat de dieren wordt aange-
daan. is nog altijd ontstellend groot.

Ik herinner mij een betrekkelijk
nietig voorval, dat enkele dagen
geleden gebeurde.

Op de markt in Haarlem stond
een palingkoopman levende paling
schoon te maken en te villen. Het
heeft voor mij altijd iets onzegbaar
lugubers, deze dieren in het zaagsel
te zien kronkelen, wachtend tot het
mes hen uit dit lijden verlost. Het
schouwspel van het wild kronke-
lende dier om de hand en arm van
de koopman had de grote belang-
stelling van een klein mannetje, dat
met zijn moeder het schouwspel
gadesloeg. Genoegelijk keuvelend
werd door de koopman dier na dier
behandeld. „Vind je het mooi?", zei
de koopman tegen het ventje. En
toen, — zeker om geestig te zijn —
„deze beesten zijn stout geweest,
daarom, krijgen ze nu straf, maar jij
bent nooit stout hè? Daarom behoeft
jouw buikje ook niet te worden
opengesneden". Het jongetje zei
niets, keek wat angstig en drukte
zich wat steviger tegen moeder aan.
Maar ik dacht: wat een verwoesting
richt deze man, onbewust, aan in
dit kinderzieltje. Wat moet er in
hem zijn omgegaan. Wat een on-
verstand van deze koopman en van
de moeder, die haar kind van dit
wreed gebeuren getuige liet zijn.
Neen, zolang dergelijke dingen ge-
beuren, is werelddierendag zeker
niet overbodig.

In Zandvoort wordt voor wereld-
dierendag 1954 speciale aandacht
gevraagd. Het bestuur van de
plaatselijke vereniging tot bescher-
mlng van het dier heeft hier grote
plannen om binnen de kortst moge-
lijke tijd tot een eigen asyl te
komen, hetgeen zo hoog nodig is.
De basis daarvoor is reeds gelegd,
maar er moet nog véél gebeuren.
Binnenkort hoop ik U daarvan méér
te vertellen. Maar houdt Zaterdag
a.s. nu reeds vast in Uw geheugen
als de dag, waarop gij — al is het
dan maar éénmaal per jaar — Uw
daad stelt voor het hulpbehoevende
dier, Uw daad door een werkelijke
gift, die de bestaande plannen voor
huisvesting van het hulpbehoevende
en zwervende dier weer dichterbij
zal brengen. Men rekent óók op U!

En tenslotte geven wij gaarne
enige ruimte aan onderstaande ont-
boezeming van mejuffr. M. Schous
uit Bentveld, die ons verzocht het
hieronder volgende te willen op-
nemen.

PUBLIEK NEEMT HET OP
VOOR PAARD. (Gebeurd te
Amsterdam in April 1354).

Dat was kordaat! Dat is
der mensen waardig:

te strijden voor 'n
hulp'loos dier in nood.

Dat deed publiek, toen 't optrad
voor 'n paard, slagvaardig,

toen 't zag: hij mist een ijzer
aan een wonde poot.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Ik heb liever 'n sinke vulles-

bak. as 'n kopere asbak!"

Eén merkte 't op, en uitte
luide zijn misachting

voor zulk 'n voerman, die alleen
maar dacht aan het gewin,

en niet het minst gevoel had
voor verzachting

der pijn van 't dier, dot meehielp
te verdienen dat gewin.

Toen kwam 'n. tweede,
derde, vierde.... velen.

Die sloten zich als één man,
bij hem aan.

„Je moest ie schamen!" „Kan die
stakker jou niets schelen?"

„Wat heeft dat dier bij jou
voor 'n bestaan?"

„Span uit dat paard!" Hij zwichtte
voor 't eendrachtig strijden

en haalde uit de stal
'n ander dier.

Dat had 'n wonde aan de
borst op zijde.

Toen laaide er op 'n heftig
verontwaardigd vier

in allen, die daar rondom
henen stonden.

De voerman kreeg verbaal. Het
Recht van 't dier verwon,

doordat er mensen
zich tot Tolk verbonden

van wat zichzelve
niet verded'gen kon.

Juni 1954. M. Schous,

Zijn wij. Zandvoorts publiek, net
zó kordaat als dat Amsterdamse,
wanneer het er op aankomt 'n dier
in nood — 't zij groot of klein, mooi
of onogelijk — te verdedigen? Het
getuigt altijd van ..karakter" om
het op te nemen voor de zwakkeren
en de weerlozen. En het dier is on-
getwijfeld in de menselijke samen-
leving de zwakkere en de meest
weerloze. Wat de dieren in deze
samenleving, dag-in. dag-uit. aan
martelingen en wreedheden door
slechtheid, ongevoeligheid en onbe-
grip wordt aangedaan, is werkelijk
niet te beschrijven. Het lijkt onge-
lofelijk. maar de rapporten van
politie, rechterlijke macht en de
verenigingen tot Bescherming van
Dieren, tonen de gruwelijke werke-
lijkheid ervan aan. En dan nog te
weten, dat, zoals verleden jaar een
onzer rechters zeide: „het aantal
dierenmishandelingen, dat aan het
daglicht treedt, nog slechts 'n gering
gedeelte is van wat er inderdaad
gebeurt!" ,.Wee de mensheid, indien
er ook maar één dier in het straf-
gericht Gods zit:", schreef Gustav
Meyerinck dan ook zo terecht.

De gemeente Zandvoort streeft er
naar, om in vele opzichten ..eerste-
rangs" te worden. Zorgen haar in-
woners er dan voor, om dit óók in
gemoeds- en karakteropzicht te zijn!
En daartoe behoort óók: De bescher-
ming en verdediging van ons mede-
schepsel: het dier. M. S.

Humanisme: „Vijand op pantoffels"
In een gloedvol uitgesproken en

prachtig opgebouwd betoog. heeft
Ds. H. S. J. Kalff uit Bennebroek,
predikant bij de Hervormde Ge-
meente aldaar, Vrijdagavond in de
nieuwe consistorie der Hervormde
kerk een felle aanval gedaan op het
Humanisme, tijdens een bijeen-
komst van de afdeling Zandvoort
van de Ned. Chr. Vrouwenbond, die
met deze lezing haar winteravond-
programma opende. Er was voor
deze bijeenkomst zéér grote belang-
stelling.

Na door de presidente, Mevr. J.
Wesselius, te zijn ingeleid, ving spr,
zijn rede aan met erop te wijzen,
dat men deze avond een vijand ging
zien, n.l. een vijand op pantoffels,
die in wezen het Humanisme voor
de Christenheid is. Het Bijbelwoord
zegt: .,Beproeft de geesten, of zij
uit God zijn" en in dit geval dient
men elkaar te waarschuwen voor
geestelijke gevaren en een tijdgeest,
die de Christenheid bedreigt. De
Christenheid moet deze werke-
lijkheid tegemoet durven treden,
niet vanuit de hoogte en op een
afstand, maar gedreven door de
liefde van Christus. De strijd der
geesten openbaart zich overal. Daar
zijn de Nihilisten, die zich voor niets
geestelijks interesseren en dus ge-
makkelijk te herkennen zijn, doch
daarnaast staat de humanist, in de
stroming van het Humanisme, die
als een opkomende vloed over ste-
den en dorpen gaat. In alle wereld-
delen, waar mensen tot wetenschap
en cultuur zijn gekomen, ziet men
de opkomst van het Humanisme,
dat echter de cultuur onthooft, door
het geloof uit te schakelen.

De Vrijdenkersvereniging „De
Dageraad" propageerde in vóór-
oorlogse jaren dat Godsdienst opium

Zilveren jubileum
Zaterdag 25 September herdacht

de heer J. van den Bos de dag, dat
hij 25 jaar geleden in dienst trad
bij de fa. R. Stokvis te Amsterdam.

25 jaar bij publieke werken
Vrijdag l October hoopt de heer

S. Schilpzand, voorman-straatmaker
bij de Dienst van publieke werken
de dag te herdenken, dat hij 25 jaar
geleden bij de gemeente Zandvoort
in dienst trad.

Afscheid bij publieke werken
De heer E. Keesman, méér dan 35

jaar in gemeentedienst, heeft Za-
terdag j.l. officieel afscheid genomen
van de dienst publieke werken,
wegens het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd. De wnd.
directeur van de dienst, de heer B.
Wit, roemde werklust en prestatie
van de scheidende ambtenaar, die
velen ten voorbeeld was en over-
handigde hem als blijvend aanden-
ken een koperen asbak en zijn echt-
genote bloemen. Ook de heer F. de
Jong, voorzitter van de afd. Zand-
voort van de Alg. Ned. bond van
ambtenaren voerde het woord en
bood een sigarettenkoker en choco-
lade aan.

was voor het volk. Hun optreden
was negatief. Doch na de oorlog had
men de verschrikkingen van het
totale stelsel gezien en het Huma-
nistisch Verbond heeft zijn doel-
stellingen véél geraffineerder ge-
fcrmuleerd. Het grootste gevaar is,
dat vele Humanisten zich niet aan-
sluiten bij het Verbond, waarin de
Hollandse laksheid weer eens dui-
delrjk wordt gedemonstreerd, en de
Protestantse kerken schijnen van
dit zéér ernstige feit zich nog weinig
aan te trekken, uitgezonderd de
Rooms Katholieken, die er fel op
losbranden.

Wat de tegenwoordige stroming
betreft, is het Humanisme nog piep-
jong en een typisch na-oorlogs ver-
schijnsel, dat een vruchtbare voed-
selbodem vond. Toch zal óók straks
in deze de strijd van de kerken
moeten gaan over het vraagstuk:
Geloof of ongeloof. Want in het
Humanisme wordt de levende God
als niets geacht. Er is voor de Hu-
manist iets véél belangrij kers. n.l.
de menselijke waarden.

Wanneer de kerk zich van haar
taak bewust is. zal zij véél sterker
moeten gaan. roepen, want Christus
is niec gekomen, om brave Huma-
nisten van de mensen te maken.

Het Humanisme sluipt aan op
pantoffels met het zoet gefluit van
de vogelaar. Vrijdenkers en Nihi-
liston zijn te herkennen, maar de
Humanist gaat zitten op de troon
van God. Dat is de grote tragedie
van deze tijd. En dan kan de Chris-
ten tegenover dit zoet gefluit ruw,
rauw en grof lijken. Er is één ding.
dat de Humanist vergeet, n.l. dit,
dat God de mens niet nodig heeft.
Het Humanisme zocht öe eeuwen
door vrijheid voor de mens, daar-
tegenover predikt de kerk vrijheid
in het geloof.

Uitvoerig schetst spreker hierna
de verschillende stromingen in het
Humanisme door de eeuwen heen.
waarna hij tot de slotsom komt. dat
het moderne Humanisme van deze
tijd strijdt voor de persoonlijkheid
van de mens. Men markt de moraal
van de Godsdienst los en verwerpt
de aanvang van de tien geboden:
,.Ik ben de Heer, Uw God", waarna
men de tien Geboden zelf als uit-
gangspunt neemt. Dat is het valse,
men wil wél het Koninkrijk, maar
niet de Koning. In dit alles, zoals
het wordt opgediend, schuilt iets
aanlokkelijks en verlcidelijks, want
de Humanist vereert op hartstoch-
telijke wijze de mens. De govaren
zijn daarom véél groter, dan bij de
splinlerige kwesties, waarmede
velen hun tijd verdoen.

Het kruis van Christus veroor-
deelt de Humanist. Christus is het,
die roept tot de ware Humaniteit,
naar het Goddelijk woord: „Gij zijt
mens en Ik de Heer, Uw God''.

„Gelukkig is de mens", zo besluit
spreker zijn met grote aandacht
gevolgd betoog, „die in de verzoe-
kingen van deze tijd door Gods
Kracht staande blijft in biddend
opzien naar Hem, die het Al regeert.
Gelukkig Hij, die God blijft zoeken
en niet de mens, die geen waar-
achtige vrede en geen waarachtig
geluk brengen kan". K.

Haltestraat-nieuws
De herfst heeft haar intrede ge-

daan. voor zover we daarvan na het
afgelopen slechte seizoen, wat de
weersomstandigheden betreft nog
spreken kunnen. Want is het eigen-
lijk al niet van Mei af op enkele
goede dagen na. aan één stuk herfst
geweest? Maar in elk geval is het
dan toch weer zover, dat Zandvoort
de herfst- en winterperiode is inge-
treden. Het rumoer om de bad-
gasten is verstomd, de straten lig-
gen weer verlaten en eenzaam en
de feestelijke seizoenverlichting
wordt opgeborgen tot het volgend
jaar, óók in de Haltestraat.

De Haltestraatvereniging komt
één dezer dagen bij elkaar om plan-
nen te beramen voor winter-acties,
die de winkeliers gezamenlijk wilJen
gaan opzetten. Wat er uit de bus
zal komen is thans nog niet bekend,
wij hopen daarover in ons volgend
Haltestraatnummer nadere mede-
delingen te kunnen doen.

Intussen zitten de winkeliers niet
stil. Integendeel. Men gaat zich in-
stellen op de komende winterperiode

en treft intussen al weer voorbe-
reidingen, om het volgend zomer-
seizoen zo goed mogelijk voor de
dag te komen. Het is een omvallend
verschijnseel, hoeveel Haltestraat-
winkeliers in de loop van de twee
laatste jaren hun panden uitbreid-
den of moderniseerden. Er is geen
straat in Zandvoort te noemen, waar
dit in zulk een mate plaats had.

Ook deze maand is dat weer het
geval. Het belangrijkste feit in deze
serie van vernieuwingen is wel de
heropening van slagerij Burger, die
perceel Haltestraat 3 - naast zijn
huidige pand aankocht, geheel liet
verbouwen en thans Vrijdag l Oct.
deze nieuwe zaak geopend heeft. En
met deze opening is Zandvoort een
slagerij rijker geworden, die tot een
d<=r allermodernste kan gerekend
v orden en met de meest geoutil-
leerde slagerij in grote sieden ka,»
wedijveren. Een prachtige zaak.
ruim. fris. en naar de eisen des
trjds ingericht. De jonge Zandvoort-
se architect Cees Dam en de Zand-
voortse aannemers E. Keur en E. de
Muinck hebben hier een fraaie
prestatie geleverd. Om U enkele bij-
zonderheden te noemen: de etalages
.en de toonbank werden vervaardigd
ven het prachtige Arabescato-mar-
mfcr. waarbij de toonbank werd ge-
bcuwd volgens het z.g. ..Kijkwijs-
systeem". Hierdoor verkreeg men
een overzichtelijke uitstalling van
het vlees, waardoor gemakkelijk en
prettig keuze kan worden gemaakt.
Het heeft bovendien dit voordeel,
dat er vlug gewinkeld kan worden.
Snijmachines en weegschalen zijn
van het nieuwste type. terwijl de
vloer geheel vrij werd gehouden,
waardoor in een ogenblik tijd kan
woiden schoongemaakt. Een be-
langrijk ding is. dat het bewerken
van het vlees, dat voor velen een
onaesthetisch gedoe betekent, thans
niet meer in de winkel geschiedt,
doch in een aparte afdeling achter
de winkel. Een wonder der techniek
op zichzelf is de enorme koelcel,
van kolossale afmetingen. Menige
huismoeder zou zich een dergelijke
cel als keuken wensen. Zij heeft
bovendien dit voordeel, dat zij di-
rect onder het bereik der verkopers
werd gebouwd.

Het is zeker een verheugend ver-
schijnsel, dat slagerij Burgea. be-
trekkelijk nog jong in Zandvoort
gevestigd, zich reeds nu tot een
dergelijke belangrijke uitbreiding
genoodzaakt zag. omdat de eer-
ste winkel Ie klein bleek, een uit-
brtiding. die tevens tot gevolg had,

dat Zandvoort een slagersbedrij f
rijker werd. waarop het met recht
trots kan zijn. Dat óók het personeel
zich in deze uitbreiding van harte
verheugt, behoeft zeker geen nader
betoog. Personeel en directie wer-
ken hier samen in voorbeeldige om-
standigheden. Het zal niet veel
voorkomen, dat personeel en direc-
tie gezamenlijk een week uitgaan.
Dat was wél het geval bij slagerij
Burger, waar men tezamen een bui-
tenlands reisje maakte. In de laatste
vacantie-week.

Wij wensen slagerij Burger van
harte véél succes in deze prachtige
nieuwe zaak, die een sieraad voer
de Haltestraat werd.

Wanneer het bedrijf van opticien
Loman. die de oude zaak van de
heer Burger gaat betrekken, daarin
gevestigd zal worden, is nog niet
geheel zeker. Vermoedelijk zal dit
eind October zijn. Er moet óók
daarvoor nog héél wat in de oude
slagerij worden veranderd. Wie
daarna de winkel van de heer Loo-
man krijgt, is nog onbekend.

En tenslotte ligt al weer een
nieuwe belangrijke verbouwing in
het directe vooruitzicht. De heer M.
M. J. van Seggelen, gaat Kort's
Ijzerhandel uitbreiden en het ach-
ter de winkel gelegen magazijn bij
de huidige winkel trekken, waar-
door een enorm groot en diep win-
kelpand zal ontstaan. Ook deze be-
langrijke uitbreiding zal zich in de
loop van de maand October gaan
voltrekken.

Zo is ook deze nieuwe maand de
activiteit van de Haltestraat-win-
keliers weer bijzonder groot. Het
kan tot voldoening stemmen, dat
men de durf en de ondernemings-
geest heeft, om steeds opnieuw be-
langrijke veranderingen aan te
brengen. Het bewijst, dat slechte
seizoenen de energie en. activiteit
van onze Zandvoortse winkelier
niet in het minst beïnvloeden. In-
tegendeel, de Zandvoortse winkel-
stand bliikt gezond en vol levens-
kracht.

Brandweer bijeen

In café-restaurant Rinkel kwam
het Zandvcortse brandweercorps
Vnjdagavond in feestvergadering
bijeen, om feest te vieren over de
verovering van de Oterleekse brand-
weerstaf, die Vrijdag tevoren op
de Haarlemse collega's werd ver-
overd. De commandant, de heer D.
van Noort, heette hier o.m. in zijn
openingswoord Zandvoorts burge-
meester en echtgenote welkom, die
een gedeelte van de bijeenkomst
bijwoonden. De veroverde trophee
had deze avond nog een veilige
plaats gevonden op de bestuurstafel.

In een geestige speech herinnerde
de burgemeester eraan, dat hij
onder verschillende mensen zelfs
autoriteiten had gesproken, die deze
jacht op de beroemde staf maar een
kinderachtig en flduw gedoe von-
den. Spreker was het hiermede in
't geheel niet eens. Integendeel, hij
zag in deze stunt humor, vrolijk-
heid en sportiviteit, die onze hui-
dige tijd heus wel nodig heeft. Van
harte wenste spreker dat de staf
nog lang eigendom van Zandvoort
zou mogen blijven.

Tot 12 uur bleef de staf in de
feestzaal, daarna werd deze naar
veiliger oorden overgebracht, want
om 12 uur liep de tijd af van de
neutralisatie en het mag worden
verwacht, dat vanaf dit tijtistip op
de zozeer begeerde trophee door
leden van andere korpsen in ons
land weer ijverig jacht zal worden
gemaakt.

Van haarspeld tot luxe parfum
De complete grote krant zou nodig zijn om U een overzicht te
kunnen geven van onze enorme collecties van 's werelds meest
beroemde parfumeurs enschoonheidshuizen. waarvan wij déposi-
tair zijn! Deze krant lalen wij echter liever de H.H. Slagers
aan 't woord! Heeft U echter deze week ook nog voor ons
speciale wensen, dan herinneren wij U bescheiden aan onze slagzin

Onthoudt één ding —
voor AL Uw COSMETICA

P A R F U M E R I E

KERKSTRAAT 23 - TELEF. 2107

26 stuks
Het stond daar maar :o simpel,

enkele weken geleden, dat bij een
Zandvoortse fokker van varkens,de
zozeer gevreesde varkenspest was
uitgebroken, waardoor een aantal
dieren stierl en de rest wegens het
besmettingsgevaar moest worden
afgemaakt. O ja, er stond óók nog
bij, dat dit voor de fokker een. ge-
voelig verlies betekende, omdat de
dieren, niet verzekerd waren.

Het stond daar maar héél simpel
en we lezen er zo gauw overheen,
maar weet U, icat dit in werkelijk-
heid voor deze sympathieke Zand-
voortse jongeman, die wij één de-
zer dagen spraken, betekent? Dat
betekent, dat een moeizaam opge-
bouwd bedrijf, met één slag werd
vernietigd. Dat al zijn illusies in
rook zijn vervlogen, want hij dacht
er bovenop te zijn, maar is nu nog
verder achter geraakt dan. ooit te-
voren. Het betekent roor hem niet
alleen een schadepost van ruim
zeventienhonderd gulden, het bete-
kent, dat hij geen raad meer weet,
om opnieuw te beginnen, want waar
moet hij het geld vandaan halen om
nieuwe biggen te kopen? Hij had ze
in dit voorjaar gekocht, 26 roze-
rode jonge biggetjes, hij had ze met
zorg opgefokt, deze kerngezond
lijkende diertjes. Ze groeiden als
koot: nog enkele maanden en hij
zou ze hebben kunnen verkopen.

Maar toen sloop die zo ge-
vreesde ziekte aan, waarvan-
daan en hoe, dat weet niemand.
Maar ze stierven, kort achter elkaar
en die eraan ontkwamen, moesten
worden afgemaakt. Hij kon er zich
niet tegen verzekeren, dit was een
onmogelijkheid. Geheel buiten zijn
schuld werd deze hard ploeterende
jongeman van een bedrijfje be-
roofd, dat zo aardig begon te lijken
en waaraan hij zijn hart had ver-
pand.

Zou daar nu niets aan te doen
zijn? Zouden u-ij - allen tezamen -
hier niet wat kunnen, helpen? Het
betreft hi&r een inwoner van onze
gemeente, die nu moedeloos is en
niet weet, wat te beginnen bij deze
onverwachte tegenslag. Zouden wij
met z'n allen deze jongeman niet
aan nieuwe jonge dieren kunnen
helpen? Dat moet toch mogelijk
zijn. Wij vragen hier nu eens een
initiatief van onze lezers. Wie heeft
er een idee? Als het te verwezen-
lijken is, zulten wij daaraan graag
meehelpen.

PHILIPS RADIO'S v.a. f 98.-,
/136.—; ƒ162,-; ƒ210,-; ƒ245,-
ƒ298,— enz. Ook op termijn.
Platenspelers /"74,—. /'99,— enz.
TELEVISIE ƒ495,-,' ƒ697- enz.

Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974

HOBOCA
Naar wij van de directie van

Hoboca vernemen, heeft men het
ontplooien van nieuwe activiteit in
verband rnet de reisbonnen-actie
uitgesteld tot seizoen 1954 definitief
tot het verleden zou behoren, en
ook de inwoners van Zandvoort
weer van vacantie zouden zijn
teruggekeerd.

Daar dit thans het geval is, zal
zéér binnenkort worden bekend
gemaakt, waaruit de nieuwe Hoboca
activiteit, die weer enkele prettige
attracties zal bevatten, zal bestaan.
In geen geval wil men deze reis-
bonnen-uitgifle in Zandvoort laten
verslappen, integendeel, deze nog
gaan uitbreiden, omdat gebleken, is,
dat deze actie zowel door publiek
als winkelier óók m Zandvoort zéér
woidt gewaardeerd. De uitgifte der
reisbonnen in onze gemeente be-
wijst dat ten volle.

Aanbesteding
Ten kantore van de dienst publieke
werken had Maandag j.l. de aanbe-
steding plaats van het schilderen
van 102 lantaarnpalen. Drie Zand-
voortse schildersbedrijven toonden
hiervoor belangstelling, t.w. de fa.
P.Gcuzebroek & Zonen voor ƒ2180,-;
J. v. d. Bos & Zonen voor ƒ1530,—;
en H. Keesmans' Schildersbedrijf
voor 1122,—. De gunning werd aan-
gehouden.

«Op hoop van zegen»
De toneelvereniging ,,Op hoop van

zegen" heeft als eerste stuk voor het
komende seizoen in studie genomen
„The hasty heart" (Het onstuimige
hart) een soldatenspel in drie bc-
drijven, van John Patrick. De op-
vocringen zullen in theater Mono-
pole plaats hebben op Donderdag 18
en Vrijdag 19 November.

SLAGERIJ BURGER HEROPENT VRIJDAG a.s.!
voor bijzonderheden pag. 4.)



ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

r\\VvDEVELOPPING X » 1

PR1NTINO

- f Foto- en Filmstuc
VVS FOTO
^ * HALTESTRAAT 69 - ZA

2 min. van het station
2 min. from the station

io Joh. v.d. Meer CA*
•LION» **f\i\
NDVOORT - TEL. 2778

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

f®4i
DEVELOPPEMENT
T1RAGE

ENTWICKLEN
KOPIEREN

Beddenmagazijn

Haliestraat 21 - Telef. 2344-2119

l pers. verende MATRASSEN ƒ68,00 - / 78,00
1 pers. WOLLEN DEKENS /'19.50

,/'21,50 - ƒ32,50 - ƒ35,00 - ƒ47,00
2 pers. WOLLEN DEKENS ƒ15,25

./27.50 - ƒ32,50 - ƒ37,50 - ƒ59,00
1 pers. GESTIKTE DEKENS 150 x 200 .. ƒ21.50
2 pers. GESTIKTE DEKENS ƒ27.50
2 pers. gewatteerde SPREIEN in doos (een mooi
verjaardagscadeau) ƒ26.50

in groen, geel, Terra en Bordeaurood.
Sierlijke WANDKLEDEN VELVET .... ƒ13,50

Originele Cocos SICO
Jacquard karpet 200x300
ijzersterk ƒ42,50
MATJES ƒ1,69 en ƒ2.60.
Corridor matten /3,85
DIVANBEDDEN
/'27,50 - / 29,50 - / 30.80.
HOLTAP KARPET

12/4 / 55,-
COCOS KARPET

225x325 ./61.50
' Haai boude karpet

200x300 ƒ129.50 ƒ139,50
Haarvelours karpet

ƒ169,00
REPARATIES aan BEDDEN in l DAG GEREED

STENCYLWERK - TYPEWERK - EINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

KOUSENREPARATSE
Niet de eerste de beste,
maar de eerste en het beste!

T. C v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Tevens het adres voor al
Uw bloemen en planten.

Elke dag
verse bloemen!

Y& Ziet onze
etalages

Voor Heren die
iets goeds begeren

Touring, Raadhuisplein
ENORME SORTERING

AMERICAN
STOPPAGE
Uw kleding ONZICHTBAAR
gestopt, spoedig weer gereed.

T.C v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

KERKBVBAN & LOOS
Vis- en Conservenhandel

SPECIAAL ADRES voor
GEBAKKEN VIS en vers
GEPELDE GARNALEN.

Levering van uitsluitend
Ie kwaliteit verse zeevis.

Haltestraat 16, Zandvoort
TELEFOON 2473

VIS BAKKEN 5O et. per kg.

Nu is het echt breiweer!
Wij leveren U verscheidene

NEVEDA WOLSOORTEN vanaf .. ƒ1,98
SPORTWOL. de wol van heden, .. 100 gr. ƒ2,60
JAEGER WOL 100 gr. v.a. ƒ1,29
SOKKENWOL 100 gr. v.a. ƒ1,79
FLANELLEN LAKENS, 150x235 v.a ƒ5,38
Zwanendons, 6 moderne kleuren .... p.m. ƒ1,49
Gestreept pyama flanel p.m. 98 et.
Gemoltoneerde Dames Directoires ƒ3,42
Zuiver wollen Jaeger hemdjes en directoires.
Interlock Jongens hemdjes m. mouwtje v.a../"l,85
Interlock Jongens singlets v.a. 98 et.
Wollen HEREN SHAWLS v.a. ƒ1,98

WIJ HEBBEN EEN KEURCOLLECTIE
IN WOLLEN VESTEN EN PULLOVERS.

DE WOLBAAL
Haltsstraat 12a - Telef. 2O99

Fa. J. van Duivenboden
Haltestraat 45 Telefoon 2827

Grote
sortering
in:

Bretelschorten - Japonschorten

NEVEDA wol in diverse soorten

NYLONKOUSEN vanaf f2,75

SSagerij LA VIAi^DE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

Is wegens voorbereiding van zijn

Geweldige RECLAME
GESLOTEN van DONDERDAGAVOND 6 uur

tot VRIJDAGMORGEN 8 uur.
Heropent Vrijdag en Zaterdag a.s. met extra

verrassingen, o.a.:

500 gr. GEHAKT en l pakje BOTER voor f 1,60

RUNDVLEES:
Lappen .............. 500 gr. ƒ1,85
Magere lappen en riblappen

500 gr. ƒ2,10
Rosbeaf .............. 500 gr. /2,30
Lende .............. 500 gr. /'2,35
Biefstuk ............ 500 gr. ,/'3,-

VARKENSVLEES :
Schoudercarbonade ..............
Ribcarbonade ....................
Haas ,/l,95 500 gr. Doorr.speklappen
WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Pekelvlees en 100 gek. worst

l kg. ƒ3, —

l kg. ƒ3,75
l kg. /'4,~
l kg. ƒ4,10
l kg. f S,-

/ 1,60 500 gr.
ƒ1,85 500 gr.
ƒ 1,45 500 gr.

pï O
\J\J

GELD. GEKOOKTE WORST per 100 gr. 25 et.
LEVERWORST .......... per 100 gram 20 et.

VET GEMEST KALFSVLEES:
Lappen ƒ2,20 500 gr. Fricandeau ƒ2,60 500 gr.
LAMSBOUT .................... 500 gr. ƒ2,20

Woningruil
AMERSFOORT - ZANDVOORT

Aangeboden geheel vrij huis.
Br. no. 18-33 bureau van dit blad.

Franse Landwijn
(rood en wit) v.a. ƒ1,50 p.Cl.

WIJNHANDEL

H. A. van Deursen
Kerkstraat 12a - Telef. 2532

Doktersdienst
Men gelieve hiervan gebruik te

maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

.A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,
Kostverlorenstraat 4, Telef. 2058.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

Zondag a.s.: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telef. 2306.

Geslaagde radio-show
De grote zaal van „Zomerlust"

bleek Maandagavond nog te klein,
om de belangstellenden te bevatten
voor de radio-show, welke door de
firma F. H, Penaal, in samenwcr-
king met Philips te Eindhoven was
georganiseerd. Cp uiterst bevatte-
lijke en geestige wijze werden nier
door de heer Vollemans van Philips,
die zich als een uitstekend en gezel-
lig causeur ontpopte, de mogelijk-
heden uiteengezet, welke de mo-
dernc radio- en televisie-apparaten
alsmede de taperecorder bieden.
Een en ander werd afgewisseld met
muzikale illustraties en het dempn-
streren van de nieuwste Philips'
grammofoonplaten. Een extra at-
tractie werd hel optreden van het
radio-accprdeon-trio „The Jack-
sons", die op leuke wijze in het
programma werden betrokken bij
hun eerste optreden en met hun
waarlijk verbluffend accnrdeonspel
een stormachtig succes oogstten.

Het werd een interessante en
leerzame avond, waarvan de aan-
wczigen zéér genoten, die vanzelf-
sprckcnd óók als „propaganda-
stunt" ten volle aan haar doel be-

aiitwoordde en waarmede „radio-
cleclra-Penaal" opnieuw velen aan
?ich heeft verplicht. De prachtige
show van radio-televisie-toestellen
en lape-recorders trok eveneens
vele kijkers.

BURGERLIJKE STAND
24—29 September 1954.

Geboren: Jacob, zoon van A. Ko-
ning en E. van Roon.

Getrouwd: R. F. P. Meulman en
G. M. M. Steenken; W. Schmitz en
W. Seders; A. W. Onderwater en R.
Schaap.

TOURINGCARBEDRIJF

P. KERKMAN
Haltcsti'. 63 - Tel. 2214 en 2560

A.s. DINSDAG en
DONDERDAG naar,

Snip en Snap's Revue:
„Made in Holland".
in Theater Carré te Amster-
dam, - Uiterlijk 3 dagen van

te voren opgeven.

TAX
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Garni niet permanent
Ged. Staten van Noordholland

hebben hun goedkeuring onthouden
aan het besluit d.d. 23 Maart j.l.
van de gemeenteraad van Zand-
voort waarbij aan J. H. M. Bluijs
c.s. in erfpacht werd uitgegeven het
perceel grond waarop het paviljoen
„Garni" is gebouwd. B. en W. had-
den de raad destijds voorgesteld
deze grond van jaar tot jaar te blij-
ven verhuren, omdat dit paviljoen
deel uitmaaakt van hel z.g. zomer-
centrum, waarvan bij de totstand-
koming omstandigheden een rol
kunnen spelen welke wijziging van
de thans geprojecteerde grenzen
noodzakelijk kunnen maken.

De gemeenteraad verwierp dit
voorstel omdat hij van oordeel was
dat op grond van gewekte verwach-
tingen de gemeente moreel ver-
plicht is deze grond in erfpacht met
recht van koop uit te geven.

Ged. Staten hebben nu overwo-
gen, dat met betrekking tot
de verwezenlijking van het plan
voor het zomercentrum, geenszins
blijkt vast te staan, dat dit over-
eenkomstig de opzet zal worden
uitgevoerd, zodat het, in het bij-
zonder ten aanzien van de in dat
plan geprojecteerde kleinere objec-
ten, aanbeveling verdient de tot-
standkoming uit te stellen totdat
vaststaat welke objecten niet een
dominerend karakter zullen wor-
den gebouwd en welke plaatsen
voor inrichtingen als paviljoens,
kiosken en dergelijke kunnen wor-
den beschikbaar gesteld om 'n aan-
vaardbaar geheel te verkrijgen en
voorts dat. met het oog op deze,
voor een in wederopbouw zijnde
badplaats van overwegend belang
zijnde, omstandigheden, de uitvoe-
ring van het vorenbedoelde raads-
besluit in dit stadium allerminst
gewenst is.

Dankbetuiging
Voor de hartelijke bewijzen van
deelneming, ondervonden bij het
overlijden van onze geliefde zuster
en tante

EVA BOL
Weduwe van S. Verloop,

betuigen wij onze oprechte dank.
Uit aller naam:
M. BOL.

Zandvoort. September 1954.
Grote Krocht 17.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

'berijdbaar
2.- 11.00-17.00
3.- 11.30-18.00
4.- 12.30-19.00
5.30 13.30-20.00
6.30 15.00-21.30

Oct
3 6.51 14.— 19.09
4 7.34 14.30 19.56
5 8.28 15.30 20.55
6 9.39 16.30 22.16
7 11.06 18.— 23.44
8 -.- 6.30 12.24 19.30 4.00-10.30
9 -.49 8.- 13.20 20.30 5.00-11.30
Samengesteld door P.v.d.MijeKCzn.

TELEVISIE

RADIO

BAND
__ , < EAMI
Recorder/ PHILIPS

Voor goede voorlichting naar het vertrouwde adres:

Technisch Bureau
FEENSTRA

ELECTRA - RADIO - TELEVISIE

Haltestraat 57 - Zandvoort - Telefoon 2065
Betaling desgewenst in overleg.

„Drommels", zei ma, „wat ruikt die sigaar fijn!"
Tevreden sprak vader: „Ja, dat zal waar zijn.
Gekocht bij Drommel, die heeft er verstand van
En raadt steeds het beste iedere klant an!"

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Smaakvolle

Gordijn- en
meubelstoffen

in een speciale aanbieding

KORTvan

Moderne WEEFSTOFFEN
120 cm. br. 2,70

WEEF-WAFELSTOFFEN
in div. pastelkl 3,85
Bontgew. GORDIJNSTOFFEN
Indanthren 120 cm. 3,70 3,65
Moderne Dobby stoffen
Indanthren 120 cm. br. 4,50
Zware effen Dobby stoffen
in alle mod. kl 4,95
Zeer mooie Franse DAMAST
in beige, fraise en groen
130 cm. breed p. mtr. .. 7,50
In streep-dessin 9,25
MARQUISETTE m. Ruches
90 cm. br. p. meter 1,25
MARQUISETTE m. Ruches
en entred. 90 cm. breed 1,75
Effen MARQUISETTE

90 cm. br 1,10
l m. Zwitserse Marquisette
zeer mooi 90 br. p. mtr. 1,75
110 cm. br. 2,45, 135 cm. 2,95

GORDIJN DAMAST
Div. kleuren 3,90 2,88

Pracht serie DAMAST stoffen
in 4 mod. kleuren, voor gor-
dijnen en spreien 120 cm. br

p. meter 4,35
Prachtige dubbele PEAU DE
PÊCHE m. kl. verffoutjes

120 cm. br. 5,95

Zware kwal. GORDIJN
SATINETS, 130 cm. breed

3,85 - 3,75 - 3,25

MEUBEL GOBELINS, zware
kw. 130 cm. br 8,75 7,95

MEUBEL EPINGLé
zeer sterk 130 cm. br. ..8,75

MEUBEL EPINGLé
gemengde wol ..12,75 - 11,50

Geheel WOLLEN EPINGLé
zeer mooie kwt.
130 cm. breed 16,75

Zuiver wollen Moquette, zeer
mooie kleuren 130 cm. br.

24,50
Serie Aanbieding GORDIJN-
CRETONNE 120 cm. breed
3,98 - 3,28 - 2,95 - 2,75

J. Th. KORT
HAARLEM ZANDVOORT HEEMSTEDE

Telefoon 2666.
En binnenkort ook in IJMUIDEN.

Vindt U het moeilijk
EEN BESLISSING TE NEMEN?

Mogen wij U dan helpen bij het
uitzoeken van Uw RADIOTOESTEL
of TELEVISIE?
PHILIPS Radio reeds vanaf ƒ98,-
PHILIPS R A D I O voor iedereen!

Bovendien heeft Uw
OUDE radio inruil-
waarde, ook bij aan-
schaffing van Uw
T.V. apparaat.
PHILIPS Radio met
klankkleurregeling,
ingebouwde antenne,
drukknopsysteem.
Geschikt voor F.M.
Div. modellen.
PHILIPS Platenspeler v.a. ƒ74,-. PHILIPS Pla-
tenwisselaar op voet ƒ185,-. PHILIPS platen-
speler met versterker ƒ225,— PHILIPS Gramo-
i'ooncombinaties vanaf ƒ295,—.
PHILIPS TELEVISIE vanaf ƒ495,-. Groot beeld
ƒ1095,-. Geschikt voor iedere huiskamer.
PHILIPS BANDRECORDER incl. versterk./740,-
Geschikt voor opname vergaderingen, muziek bij
Uw filmopnamen, voor kantoor etc.
PHILIPS DROOGSCHEERAPPARAAT ƒ49,75.
PHILIPS HOOGTEZON BIOSOL .... ƒ198,-.
IN EEN WIP SCHOON SCHIP! Stofzuigers:
Excelsior e.a. bekende merken vanaf .. ƒ120,—.
Wij leveren Wasmachines, Droogmachines, For?
nuizen, Strijkbouten e.a. huish. apparaten.
Wij repareren diverse merken Radiotoestellen
en allerlei huish. apparaten. Komt U eens kijken
en luisteren? Wij regelen desgewenst op prettige
wijze de betaling mei U!
kADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Wij willen niet
de goedkoopste slager zijn
ten koste van de KWALITEIT!

Maar.... door de enorme daling der veeprijzen
is het ons mogelijk de prijzen van ons vlees
te verlagen en Ie KWALITEIT te handhaven!
Een greep uit ONZE prijzen:
VARKENSCARBONADE (schouder)

ƒ1,60 500 gr. ƒ3,10 l kg.
VARKENSCARBONADE (rib)

ƒ1,80 500 gr. f3,50 l kg.
VARKENSCARBONADE (haas)

ƒ 1,90 500 gr. ƒ3,70 l kg.
FILET ƒ2,20 500 gr.
VETTE VARKENSLAPPEN ƒ1,20 500 gr.
DOORR. VARKENSLAPPEN ƒ1,59 500 gr.
MAGERE VARKENSLAPPEN ƒ 1,90 500 gr.
EIEFSTUK, vanaf ƒ2,35 500 gr.
RUNDVLEES, magere osselapp. v.a. ƒ1,58 500 gr.
RIBLAPPEN ƒ1,89 500 gf.
Lende, Rosbief Entrecôte ƒ2,25 500 gr.
750 GRAM ROSBIEF (héél mals) ƒ3,25
GESMOLTEN VET, per pakje 35 et.

Weekend-reclame
79 et.
6O et.

100 gr. Pekelvlees en (
100 gr. Lever \
100 gr. Ham en <
100 gr. Pork \

VET SPEK (om uit te bakken) .... ƒ1,20 500 gr.
BAKBLOEDWORST ƒ0,50 250 gr.
ECHTE GELDERSE GEKOOKTE WORST van
52 et. 100 gram NU 75 CENT 250 GRAM
Onze beroemde GELARDEERDE LEVER

55 et. 100 gr.
VOLOP KNOESTErl EN MERGPIJPEN!

Slager GAUS
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

U W Slijter voor al U w dranken: BROKMEIER, Haltestr. 5O Tel. 2O02



VERENIGING

ZANPVOOPT
Waar koopt U voordelig en prettig in Zandvoort? De Haltestraat geeft U daarop het antwoord!

Voor

centrale verwarming
en autom. oliestook-

inrichtingen:

N.V. My. HOLSTER
OVERVEEN

Teler. K 2500, 15597 en 19057
Voor alle inlichtingen:

Fa. J. K. Feenstra
HALTESTR. 57 - TEL. 2065

ZANDVOORT
PRIJSOPGAVE KOSTELOOS

KORT's IJZERHA

Knippatronen
De nieuwste collectie

van HERBILLON en STIL.

T.C.v.d.Schelde
HALTESTRAAT 7

De

„sterkste'1
afdeling van

onze zaak

Hozewind
F/xpool

Kleding waar Uw jon-
gens alles mee kunnen
doen wat hun hart be-
geerr en waar U geen
slijt-vrees voor heeft:
HAZEWIND FIXPOOL.
Zie bij ons de uitge-
breïde collectie.
Originele modellen,
nieuwe kleuren.

KORTE JONGENSBROEK v.a. maat 2 .. f 8.25
LANGE JONGENSBROEK, v.a. maat 2 YlO,95
PLUSFOUR, v.a. maat 6 ƒ13,95
JONGENSPANTALON, v.a. maat 9 .. Vl6,35
MEISJESPANTALON, v.a. maat 9 Yl5,50
DAMESPANTALON '/'19,85
HERENPANTALON ƒ24.50
MANCHESTER PANTALON ƒ21,25
ZEILJOPPERS, v.a. maat 45 ƒ14,75

Sporthuis

91
Haltestraat 35

13

Teief. 2131

M. J. VAN SEGGELEN
TELEF. 2735

Als de winter voor de deur staat,
houdt dan de koude buiten, met

Tilley Straalkachels
en

Aladdin Petroleum Radiatoren
Reukloos!

DE GROOTSTE SORTERING
HETELUCHT-KACHELS EN HAARDEN!

De lange
winteravonden
komen weer!

*
Bederf Uw ogen niet, maar schaf U
nu een LEESBRIL aan!

Brilienspeciaiisi LOOMAN
Mr. Opticien

HALTESTRAAT 58 - TELEFOON 2174

Spoelder-baas heeft drokke nering,
Schoon een man van luttel praats,

Lokt zijn huis schier alle maats!
(Vrij uit: „Liedekens van Bontekoe")

SpoeEder's
Kappershuis
Voor dames en heren.

HALTESTRAAT 14 - TELEFOON 2462

inrichting
voor
Zandvoort
en Bentveld:

L BALLEDUX& Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

Opnieuw bijvullen
en'of OVERTREKKEN

van matrassen
AUPING MATRASSEN geven de zekerheid van
iets goeds. 1-delig met zware damast ƒ92,50.

2-delig (twee persoons) .... ƒ160,—

Meubelstoffering
Opnieuw overtrekken of opmaken van Uw

meubelen in EIGEN ATELIER.
OOK CLUBS en BANKSTELLEN.

Vraagt U eens onze grote collectie meubelstoffen
ter inzage.

Wij verwerken uitsluitend Ie klas matei iaal.

1ste klas behangwerk
in alle prijsklassen.

Wij tonen U gaarne geheel vrijblijvend onze
monsterboeken behangselpapier.

Ziet onze grote collectie Dekens, zéér billijke
prijzen en eerste klas kwaliteit.

ROTAN-MEUBELEN - COCOS - ARTIKELEN
GORDIJNSTOFFEN, LINOLEUMS, BALATUM.
Op discrete wijze behandelen wij voor U een

gemakkelijke betalingsregeling.
Loopt U eens bij ons binnen,

het verplicht U tot niets.
Ziet onze etalage's. Ziet onze etalage's.

Nu breekt de tijd aan
om Uw

wintergarderobe
te vernieuwen of aan te vullen!

Dames Japonnen in de nieuwste modellen ƒ29.75
Zuiver wollen Dames Jumpers ƒ15.75
Zuiver wollen Delana Truitjes maat l ƒ 5.45
Zuiver wollen Delana lange broeken maatl ƒ 9.95
Zuiver wollen Delana Jongens broeken

maat 4 (leeftijd 6 jaar) ƒ12.85
Tweka Jersey Dames Pièces ƒ57.50
Lange Melton Jongens- en Meisjesbroeken

(leeftijd 6 jaar) f 9.90
(warm en ijzersterk), met kl. stijging p.maat.

Kinderpakjes met lange broek, geheel gevoerd
(leeftijd 3 jaar) ƒ29.75

Ruitstoffen, 140 c.m. breed, per Meter ..ƒ 6.95
Effen zuiver wollen Stoffen 140 c.m. breed

per Meter ƒ 7.50

Volledig geminderde
Nylon Dameskousen

f2,95
Zeer fijne Nylon avondkous 60 gauge

15 denier, beslist Ie keus ƒ 4.95

Dames Poplin Blouses met 3/4 mouw, fijne
kwaliteit, in groen, havana, beige, zwart
enz ƒ13.75

DAMES-, HEREN- en KINDER PYAMA'S.
Flanellen lakens, slopen, baddoeken, theedoeken
BUSTEHOUDERS „LASTINA en „IDUNA".
CORSETTEN, Twilfit, Unicum Rubber, Iduna.
HEREN OVERHEMDEN, DASSEN, SOKKEN

en ANKLETS in de nieuwste dessins.
„LUCKY" ONDERGOED VOOR HEREN.

NOVAKTA" VOOR DAMES.
Zuiver wollen Dames Camisoles en Broekjes

in diverse kwaliteiten.

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 4O - Telef. 2O87

'T BESTE OP ALLERLEI GEBIED!!
VOORDELIGER DAN DE STAD!!

EENS KLANT! BLIJFT KLANT!

3 diensten resenteren!
Dienst n r. 1: KOUSENREPARATIE

* MEER DAN 15 JAREN ERVARING maakten ons tot specia-
listen op het gebied van kousenreparatie en alles wat daar
aan vast zit.

* PERFECT GEORGANISEERD verzorgen wij dit werk in ons
atelier met VAKBEKWAAMHEID en ACCURATESSE.

Daarom kunnen wij U bieden:

DE BESTE KOUSENREPARATIE
TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN!

ONZE RECLAME:

EEN KORTINGKAART waarop elk reparatie-bedrag wordt genoteerd. ELKE 3
MAANDEN wordt U een K O R T I N G van 1O% IN C O N T A N T E N uitbetaald!

Spoedreparaties: Klaar terwijB U wacht!

n r.
Onder rijkstoezicht GEDIPLOMEERD personeel repareert Uw
schoenen VAKKUNDIG en UITSLUITEND met het ALLER-
BESTE MATERIAAL.

Wij repareren ieder merk en elke soort schoen naar verkie-
zing met leder, rubber, crêpe of Bestolite.

ONZE SPECIALE RECLAME:

BESTOLITE
KINDERZOLEN
DAMESZOLEN
HERENZOLEN

het materiaal dat 5 x sterker is dan
leder en nog VOORDELIGER bovendien!

vanaf 1,95 per paar
vanaf 2,75 per paar
vanaf 3,5O per paar

en . . . . natuurlijk ook hier:
Spoedreparaties kBaar terwijB U wacht!

Dienst nr. 3: SERVICE: U hoeft niet meer door weer en wind naar onze zaak toe te komen,
doch wij. komen bij U. Mocht U van deze dienst gebruik willen maken

geeft dan even Uw adres op (ook telefonisch) en al uw REPARATIEWERK wordt voortaan thuis gehaald en gebracht zonder prijsverhoging.

Haltestraat 11 TELEFOON 2612 Zandvoort



Vrijdag 1 en Zaterdag 2 October

ME
Wij waren al lang uit onze winkel gegroeid. U be-
grijpt onze vreugde U vanaf VH1JD&G a.s. in
onze nieuwe, ruime en hypermoderne winkel te
kunnen ontvangen.

HALTESTRAAT 3
TEL. 2994-2643

Speciaal voor deze heropening kochten wij de
kampioen slachtvarkens van de Utrechtse Vee-
tentoonstelling en op de Leidse Najaars Vee-ten-
toonstelling de met een Ie prijs bekroonde koe.

ALTIJD IS KWALITEIT BIJ ONS DE HOOFDZAAK!
Alleen door grote omzet, moderne inrichting, gereedschappen en wetenschappelijk koopmanschap, houden wij onze prijzen zo laag mogelijk.

Reclame nummer één: (Eeze reclame alleen bij vlees.)

100 gr. Geiard. Lever en
100 gr. PekeSvSees

Sijke gebeurtenis
Reclame nummer twee;

1OO gr. Ham en)
100 gr. Saks Ct„

speciaie reclames!
Reclame nummer drie:

25O gr. Leverworst 3O Ct.
Deze Leverworst verwierf op de internationale
vakwedstrijd de EERSTE PRIJS.

g verschillende SPECIALE
in de winkel!!

EEN GREEP UIT ONZE STERK VERLAAGDE PRIJZEN:

RUNDVLEES:
DOORR. R. LAPPEN f 1,68 500 gr.
MAGERE LAPPEN f 1.93 500 gr.
FIJNE RIB /' 1.98 500 gr.
ROSBIEF j
STAARTSTUK ( I O O C
ENTRE CôTE ( \ L.LJ 500 gr.
LENDE )
BIEFSTUK f 2,50 500 gr.
HAAS ./' 2,75 500 gr.

PRIMA KALFSVLEES:
LAPPEN f 2,20 500 gr.
FRICANDEAU ƒ 2.65 500 gr.

VARKENSVLEES:
SCHOUDERCARBONADE f 1,68 500 gr.
RIBCARBONADE f 1,88 500 gr.
HAASCARBONADE ƒ 1,98 500 gr.
VARKENSLAPPEN f 1,98 500 gr.
VARKENSFRICANDEAU f 2,25 500 gr.
DOORR. VARKENSLAPPEN f 1,58 500 gr.

LAMSVLEES:
CARBONADE vanaf f 1,48 500 gr.
DOORR. LAPPEN 'ƒ 1,58 500 gr.
BOUT f 1,98 500 gr.

Onze gehele vleeswaren-productie staat onder controle van de
laboratoria van het proefstation voor de slagerij.

Gaarne laten wij U proeven.

KWALITEIT HYGIËNE

GEBR. BURGER's SLAGERIJEN
KALTESTRAAT 3 - TELEFOON 2994-2643

Advertentietarief losse
advertenties par m.m. regsl

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40<"o red.
Bij contract belangr. kort.

Jongeman (27 j.) ZOEKT
een KAMER met pension
bij voorkeur bij ouder
echtp. of darne. Br. no.
17-32 bureau van dit blad.

FLINKE JONGEN GEVR.
Salarisregeling volgens
C.A.O. waarin o.a. begre-
pen pensioen-, wachtgeld-
en \verkloosheidsfonds.
ELWI (A. v.d. Mij e & Zn.),
Schoolstraat 2.

Inwoner van Zandvoort
vraagt OUD HUIS te koop.
Vrij te aanvaarden. Br. no.
14-18 bureau van dit blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. f$,- p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Haaii. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste).
Pijnboomstr. 6. Tel. 24402.
Haarlem.

NET MEISJE gevraagd
voor hele of halve dagen.
Mevrouw Balledux, Halte-
straat 2729.

„'t HELM"
behoeft Uw steun
als vriend en abonné.

Alle inlichtingen:
Dr. C.A. Gcrkestraat 93z\v.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Lage prijzen,
meneertje... daar sta je

versteld van !

En Kwaliteit,
mevrouwtje... mmm

plek- en piekfijn!

Kleine potjes hebben grote oren! Wij verdenken dit tweetal afgezanten van de
drie-turven-hoog-generatic er sterk van, hun wijze taal van moeder te hebben geleend.
Maar doet dit aan de juistheid iets af? Stap eens een AIbcrt Heijn winkel binnen, en zie
hoe waar hun woorden zijn. Nergens, neen nergens, doet deze gulden regel zoveel opgeld
als in Neerlands voordeligste kruideniersbedrijf: de beae kwaltleit voor tte laagste prijzen!

Prijsverlaging haring

Belegen Goudse kaas
32 en

Fijne snijworst
Pindakaas Ie kwaliteit

Witte bloem
Zaanse beschuit

met wjardebon

Amandel speculaas
Gekruide speculaas

44 en

Droptoffee's

31 per blik

3 O 100 gram

44 100 gram

grote pot

23 500 gram

25 14 stuks

55 250 gram

%S tf 250 gram

100 gram

Elk boontje
geeft zijn loontje

A H KOFFIE . voor ieder die
bij een gewoon t.opje troost
geen troost vindr 13e geungste
Dl krachtigste En boxendien de
goedkoopste Uoffie • 't u oord

voot de lekkerste koffie

Heijn
maakt U het leven goedkoper!

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
itaan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEFI
Hogawag 29 - Telef. 2464

Weer 't Heertje door

CHEMISCH
REINIGEN

van Uw kleding bij:

T.C. v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

Postdui vensport
Dc postduivcnvereniging „Pleines"
nam Zondag j.l. deel aan de wed-
vlucht van Quievrain af, over een
afstand van 226 km. De eerste vogel
werd getoond om 13 uur, 5 minuten,
58 seconden. De volgende uitslagen
werden geboekt: G. Driohuijzon l 9
12 21; C. Visser 2 6 11 16 18 22 23;
J. Donker 3; A. Molenaar 4; K.Drie-
huijzen 5 7 14 15 20; A. Dorsman 8;
C. Allebes 10; P. Koper 13; K. Kra-
mer 17; A.H. Daane; 19; J.N. Huijer
24 25 26.

Theater
Dir. Gebr. Koper

„IVionopole31

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag l t.m. Maandag 4 October S uur
JOHN WAYNE en GERALDINE PACE in

Een verhaal vol actie in een opgerepte
en grootse natuur, die de bewoners in
haar ban gevangen houdt. Opgenomen in
prachtig Warner Color. Toeg. 14 jr.

Vanaf Dinsdag 5 t.m. Donderdag 7 Oct. 8 uur
M.G.M, presenteert een der merkwaar-
digste films der laatste jaren met een
rolbezetting van louter sterren.
PIER ANGELI, ETHEL BARRYMORE,
LESLIE CARON, JAMES MASON, KIRK
DCUGLAS e.v.a. in :

Drie Siefdes
In technicolor Toegang 14 jaar.

Jaloerse liefde - Romantische liefde - Gé-
vaarlijke liefde.

Zondagmiddag 3 October 2.30 uur
U wordt gepresenteerd de ARTHUR
RANK JEUGDFILM:

Roman van 'n
scheepsjongen

Een culturele jeugdfilm van uitzonderlijke
klasse. Toegang alle leeftijden.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ook uw publiciteitsorgaan!

Café-Rest. «LA MER»
ZEESTRAAT 26 - TELEF. 2196

Wegens het enorme succes van vorig
jaar brengen wij óók het komende
winterseizoen vanaf heden weer

onze bekende

Bami en Nasi Goreng
VOOR COMPLETE RIJSTTAFEL,
gaarne bestelling l dag tevoren.

Voor verenigingen, clubs, feestavonden e", d.
GEZELLIG ZAALTJE BESCHIKBAAE

tegen aannemelijke voorwaarden.
Ook totale verzorging van bruiloften en partyen

Ganadians
m. gecapitoneerde voering en Teddy kraag ƒ34.-
JEKKERS, geheel met; Teddybeer gevoerd,

met of zonder Teddy kraag ƒ49,—
RIBFLIX Manchester JONGENSPLUSFOURS,

Poolvast met schriftelijke garantie,
maat 6 ƒ14,90; ƒ0,55 stijging: per maat.

HEREN MANCHESTER PANTALONS,
Poolvast, met schriftelijke garantie .. ƒ22,50

TRENCH COAT's, geheel dubbel
R.A.F. blauw ƒ39,-

COSTUUMS vanaf ƒ49,-

Verder een ruime collectie in pantalons,
sportcolberts, regenjassen enz. enz.

KLEDING-
BEDRIJF

Kerkstraat 2O
SUCCES

Telaf. 3136

COGNAC
BISQUIT Goud ..

BISQUIT *** . . . .

BISQUIT V.O.C.B.

V, fn,&0
Va ƒ 6,20
Vi /'15,20
Vs ƒ 7,90
Vi /'16.35
Va ƒ 8,50

BISQUIT V.S.O.P. V, ƒ17,75
Nop vele andere merhen

voorradig.'

W I J N H A N D E L
H. A. v. Deursen

K E R K S T R A A T 12 a
Telefoon 2532.

Om Uw avondjes
te doen slagen!

Moet U bij ons de

INGREDIËNTEN
vragen!

ZEER GROTE SORTERING!

KOPER's
COMESTIBLES- en
DELICATESSEN
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.

fijnproever prefereert LEFFERTS wijnen en gedisfHieerd! KERKSTRAAT 9
TELEFOON 215O

Ned. Protestantenbond
De afdeling Zandvoort van de

Nederlandse Protestantenbond heeft
heden, Donderdagmiddag haar win-
lerwerk voortgezet met een vrou-
wenmiddag, waar onderling van
gedachten werd gewisseld over het
werk van de Ned. Protestantenbond.

Op Dinsdagavond 5 October zal
een avond gegeven worden voor de
vrouwen, waar mejuffr. Wil Bos,
directrice van het vormings-cen-
trum „De Vonk" te Noordwiiker-
hout, zal spreken over „Volks-
opvoeding in deze tijd".

Op Donderdag 7 October wordt
een ledenvergadering gehouden. Na
aüoop van het huishoudelijk ge-
deelte der vergadering zal de heer
G. Volhand, die momenteel met
vacantie uit Zuid-A£rika in, ziin ge-
boorteplaats is teruggekeerd, aan de
hand van door hem vervaardigde
lantaarnplaatjes en films het een en
ander vertellen over leven en wer-
ken in Zuid-Afrika.
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Volgend jaar
weer dubbel treinspoor

Het volgend schrijven ontvingen
wij van de chef van de afdeling der
Nederlandse Spoorwegen te Utrecht
d.d. 5 October:

„Naar aanleiding van het bericht
in Uw blad van 17 September j.l.
inzake Tiet onrustig rijden van de
treinen tussen Za.ndvoort en Over-
veen, delen wij U mede, dat het
betrokken spoor onlangs is gerevi-
seerd en thans geregeld wordt bij-
gehouden. In de loop van de tweede
helft van hel volgend jaar zal het
tweede spoor tussen Zandvoort en
Overveen worden herlegd".

Een schrijven, 'waarover wij ons
hartelijk verheugen en dat óók onze
treinreizigers véél voldoening zal
schenken.

Zandvoortmeeuwen in vorm
Het gaat wel goed zo met Zand-

voortmeeuwen. De klinkende over-
winning, die met 3-0 j.l. Zondag op
Laakkwartier werd behaald, was in
alle opzichten verdiend, had zeker
met nog hogere cijfers kunnen wor-
den beëindigd, maar wij waren dub-
bel en dwars tevreden en hebben
genoten van het enthousiasme en
de ernst, waarmede gespeeld werd.
Wat het enthousiasme betreft, wist
U, dat verscheidene leden zó
enthousiast Worden, dat zij thans
uit zichzelf óók reeds Dinsdags-
avonds gaan trainen, en dat de heer
Plooyer hiervoor graag de extra tijd
beschikbaar stelt? Nu het zó gaat,
MOET het wel goed gaan. Sterkte
a.s. Zondag jongens, in de volgende
thuiswedstrijd. Wij rekenen NA-
TUURLIJK weer op een overwin-
ninff !

2ó stuks
Onze oproep van vorige week,

om onze Zandvoortse varkensteler,
die plotseling 26 prima beesten ver-
loor door de zo gevreesde varkens-
pest, althans enigszins schadeloos te
stellen voor het verlies van zijn
dieren, hetgeen voor hem een
schadepcst betekent van ± f1700,—,
heejt reeds vele reacties gewekt.
Van verschillende zijden kwamen
toezeggingen binnen voor een be-
paald bedrag, dat wij — wat het
totaal betreft, nog even geheim wil-
len houden. Wij willen wél verklap-
pen, dat hierbij spontaan bedragen
van een tientje in het vooruitzicht
werden gesteld.

De Zandvoortse melkhandelaar
L., van der Mije in de Van Ostade-
straat, wil van elke liter melk een
halve cent afstaan gedurende drie
dagen. Hij geeft dit voorbeeld, in
de hoop dat vele — zo mogelijk alle
Zandvoortse melkhandelaren — dit
•mooie voorbeeld zullen volgen.
Mogen wij daarop rekenen en dit
dan even vernemen. Als U 2472
belt, is 't voldoende.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Ik ben nou al

door'ewinterd!"

Nieuwe Chr. kleuterschool
wordt binnenkort geopend

De uitbreiding van Zandvoort
voltrekt zich in een gestaag tempo.
In Zandvoort-Zuid, waar binnen
afzienbare tijd een geheel nieuwe
woonwijk zal ontstaan, vallen fraaie
duinterreinen ten offer aan wo-
ningbouw; gaan nieuwe straten zich
slingeren door een nu nog vrijwel
kale zandvlakte, die echter aan het
begin daarvan bij de Dr. C. A.
Gerkestraat door het gereed komen
van steeds méér woningen, reeds
een duidelijk beeld gaat geven van
hetgeen hier straks tot stand zal
komen.

Achter de Wilhelminaschool onl-
slaat een geheel nieuw scholen-
complex. Eerst onderging de Wil-
helminaschool een grote uitbreiding
door het bijbouwen aan de be-
staande school van vier nieuwe
lokalen, daarna kreeg de Juliana-
school xtitbreiding en vernieuwing,
o.a. door de aanleg van een fraai
speelterrein en modernisering van
de daaraan verbonden kleuter-
school, vervolgens verrees de R.K.
kleuterschool „Sint Agatha" en
thans zal Zaterdag 23 October de
nieuwe Christelijke kleuterschool
van de Wilhelmmaschool, die aan
de overzijde van laatstgenoemde
kleuterschool verrees, officieel wor-
den geopend.

De ingebruikstelling van deze
school betekent in Zandvoort op-
nieuw weer een belangrijke stap
voorwaarts cp het gebied van het
kleuteronderwijs. Tot nu toe was
deze kleuterschool voorlopig onder-
gebracht in twee lokalen van de
uitbreiding der Wilhelminaschool,
die echter slechts node gemist kón-
den worden. De nieuwe kleuter-
school werd thans schuin gebouwd
op de Wilhelminaschool, met een
tussenruimte, die straks benut kan
worden, wanneer dit nodig mocht
zijn, om een nieuw lokaal tussen
kleuterschool en lagere school bij
1e bouwen, waardoor het complex
één groot geheel zal gaan vormen.

De nieuwe kleuterschool werd,
— evenals de laatste uitbreiding
der L.O. school — ontworpen door
architect Ir. H. Meyerink te Zwolle
en gebouwd door de Zandvoortse
aannemer W. Dorsman. Als curiosi-
teit kan wellicht worden vermeld,
dat alle werkzaamheden aan deze
school door Zandvoortse bedrijven
werden verzorgd.

Deze nieuwe school is een waar
juweeltje, zowel wat inrichting, als
bouwtrant betreft. Honderdtwintig
kinderen zullen er in drie lichte.
ruime en prettig gemeubileerde
lokalen worden ondergebracht. Elk
lokaal werd in andere kleuren uit-
gevoerd, n.l. met als hoofdkleur
resp. rood, geel en blauw. Elk lokaal
heeft een aparte uitgang naar
buiten, waardoor men op de speel-
plaats terecht komt. Tussen het
eerste en het tweede lokaal werd
in een aparte ruimte — eveneens
met directe aansluiting op het
speelterrein — het toiletlokaal ge-
bouwd mefc een gescheiden afdeling
voor jongens en meisjes,' voorzien
van fraaie, gemakkelijke wasbak-
ken, die uiterst vernuftig werden
opgesteld. Aan het einde van de
gang langs de lokalen, ligt de fraai
inserichte werkkamer voor het
schoolhoofd, een moderne keuken,
een perscneels-kamertjc en een
toilet- en waslokaaltje voor het
personeel. De clou van het gebouw
is zeker de unieke speelzaal voor
do kleintjes, zeshoekig gebouwd on
elk van de zes vlakken voorzien

We zijn bezig met het organiseren
van enkele avonden voor dit doel.
Wat denkt U van een avondje kla-
verjaxsen, van een uilvoerings-
avond door Zandvoortse verenigin-
gen? Ons mannenkoor gaf in prin-
cipe reeds het voorbeeld, cioor evcn-
tueel medewerking toe te zeggen,
liet moet toch zo moeilijk niet zijn
met elkaar een weg te vinden om
tenminste duizend gulden bijeen te
brengen? Maar duizend stilden is
een heleboel geld, tenminste voor
enkelingen, doch als we er ons ge-
zamenlyk vóórspannen, is het zó bij
elkaar en kunnen wij er straks
dankbaar op terugzien, een mede-
inwoner van ons dorp, een sympa-
thieke jongeman, weer een be-
slaansmoaelijkhcid te hebben terug
geschonken. Wy wachten op initia-
tieven!

van hoge ramen, waardoor men
naar alle kanten een vrij uitzicht
heeft.

Het lokaal werd voorzien van een
fraai natuurhouten plafond, waarin
een aardig motief werd verwerkt
en waarin tevens de verlichting op
een bijzonder veilige wijze werd
aangebracht, zodat schade met bal-
len of anderszins vrijwel niet kan
woiden aangericht. Dit lokaal werd
voorzien van. een leuk torentje, dat
het gehele gebouw beheerst en
waardoor deze school reeds van vrij
verre afstand opvalt. Op de spits
van dit torentje zal nog een smeed-
ijzeien scheepje worden geplaatst.

Hel gehele gebouw maakt een
uiterst prettige en voorname in-
druk en kan zeker tot een der meest
fraaie kleuterscholen uit deze om-
geving worden gerekend. Een groet
grasgazon, waarop t.z.t. de kleuters

óók zullen kunnen spelen, zal nog
vóór de school worden aangelegd.

Dat er behoefte aan dit gebouw
bestond, bewijst wel het feit, dat,
wanneer op 25 October a s. de
school door de kleinen zal worden
bevolkt, deze dan tevens zo goed
als geheel is volgeboekt.

Met recht kan het bestuur van de
Wilhelminaschool op dit fraaie ge-
bouw, dat óók van buitenaf een
lust is voor het oog, uitermate trots
zijn. K.

Culturele raad
Woensdagavond j.l. zijn in het

Raadhuis diverse verenigingsbestu-
ren samengekomen onder leiding
van burgemeester Mr. H. M. van
Fencma. om in deze vergadering te
komen tot oprichting van eea cul-
turele raad, waartoe de gemeente-
raad het initiatief nam. Ook enkele
raadsleden waren hierbij aanwezig.

De culturele raad wordt in het
leven geroepen om regelend en or-
denend op te treden in verenigings-
aangelegenheden.

«Waarom een Humamsiisch Verbond?»
Dinsdagavond sprak de heer W.F.

Happé uit Haarlem over boven-
staand onderwerp op de openbare
vergadering, die als eerste in dit
winterseizoen door de gemeenschap
Zandvoort van het Humanistisch
Verbond in hotel Keur werd belegd.

Spreker werd ingeleid door de
voorzitter van de Gemeenschap
Zandvoort, de heer R. de Jong, die
in zijn openingswoord de lezing over
het Humanisme, die Ds. Kalf uit
Bennebroek Vrijdag 24 Sept. voor
de Christen Vrouwenbond, afdeling
Zandvoort hield, aanviel en be-
toogde, dat hier van een zuiver
plaatselijke kwestie sprake was,
waarbij weer een wonderlijk Zand-
voorts iets zich voordeed, n.l. dat
een in wezen huishoudelijke ver-
gadeiing, op particulier terrein ge-
houden, n.l. in de consistorie van
de kerk, tol een openbare vergade-
ling werd gemaakt, door hiervoor
óók de pers uit te nodigen. De rede
van Ds. Kalf was volgens spreker
een „oproep tot strijd" en in zijn
speech werden vele ontoelaatbare
uitlatingen gebezigd, waarover spr.
indien de vergadering dit wenste,
na de rede van de heer Happé, een
gezamenlijke bespreking voorstelde.

Hierna was het woord aan de
heer Happé, die zijn inleiding ook
kennelijk had gebaseerd op een
verweer tegen de stellingen, door
Ds. Kalf naar voren gebracht.

Spreker ving aan, met erop te
wijzen, dat bi: hem aanvankelijk
een lichte aarzeling aanwezig was,
om opnieuw voor de gemeenschap
Zandvoort van het Humanistisch
Verbond te komen spreken. Immers
het Humanisme biedt een zó grote
verscheidenheid, zóvele facetten,
dat afwisseling van sprekers ten
zeerste gewenst is.

Het Humanisme is volgens spr.
gericht op een persoonlijk be-
leven en een gemeenschappelijk
erkennen. Daarom organiseert de
Humanist zich ook in een verbond,
mede, om gezamenlijk strijd te
leveren, wanneer men wordt aan-
gcvallen. Deze strijd zal echter
altijd zijn het getuigen van eigen
opvattingen en met het weerleggen
van andcrer opvattingen, positief is
in dit geval altijd beter dan nega-
tief optreden.

In één ding was spr. het hartelijk
met Ds. Kalf eens, n.l, dat het
moderne Humanisme een typisch
na-corlogs verschijnsel is. Het gaat
er maar om, of men dit een geluk-
kig of ongelukkig verschijnsel vindt.
Maar gelukkig acht de Humanist
de mens, die steun zoekt en peinst
over doel en waarden van dit leven.
Daarom was het een zo logisch ver-
schijnsel, dat door en na de oorlog
het moderne Humanisme ontwaakte.

Maar het is niet voldoende, dat do
enkele mens daarover nadenkt, dit
kan nog véél beter gemeenschap-
pelijk geschieden, want door uil-
wisseling van gedachten wordt men
met elkaar drager van waarden^dic
uitgaan boven lijd en leven.

Het Christendom baseert zich op
de tien geboden, maar geen Chris-
ten zal kunnen erkennen, dal deze
geboden antwoord geven op alle
levensvragen. Immers, iets, wat in
hot algemeen verkeerd is, kan on-
der zekere omstandigheden goed
zijn, daarvan geeft de oorlogstijd

talrijke vooibeelden en in het leven
van iedere mens komen de ge-
wetensvragen. Óók de Humanist
weet, dat de mens elke dag ver-
keerde dingen doet, maar hij ont-
kent, dat de mens uit zichzelf niet
in staal zou zijn het goede te kiezen
en steeds opnieuw weer het goede
te zoeken, zulks in tegenstelling
met de Christelijke opvatting, die
hiervoor Goddelijke kracht nodig
acht. Anders dan het kind, bepaalt
de volwassen mens zijn houding
welbewust ten opzichte van zichzelf
en zijn medemens. De normen daar-
voor liggen echter bij vele. mensen
anders, maar zij allen toeogen het
onderscheid tussen goed en kwaad,
omdat zonder deze normen geen
mens kan leven. En dan is ver-
draagzaamheid voor het verkrijgen
van algemene geestelijke vrijheid
een eerste vereiste. Geen veroor-
deling van anderer overtuigingen
past de mens, integendeel, over
iedere vaste overtuiging behoort
men verblijd te zijn.

De Humanist wil niet bewijzen,
dat er geen God bestaat, maar kan
dit alleen niet aannemen. Dit al of
niet geloven in een God is ieders
goed recht. Maar evenmin wil de

(Vervolg: pas. 2; Ie kolom)

Raadsvergadering
De agenda voor de raadsvergade-

ring op Dinsdag 12 Oct. n.m. 8 uur
luidt als volgt:

1. Ingekomen stukken.
2. Voorstel tot benoeming van do

leden der commissie van advies,
bedoeld in art. 8 der Woon-
ruimtewet.

3. Voorstel tot benoeming van vier
leden van het bestuur van de in
oprichting zijnde stichting
,.Zandvocrts Bejaardentehuis".

4. Voorstel tot verhuur van grond
aan J. M. H. Bluijs c.s.

5. Voorstel tol verhoging van de
salarissen en lonen van het ge-
meenlepcrsoncel.

G. Vooistel lol onbewoonbaarver-
klaring van het perceel Jan
Snijerplein 5.

7. Voorstel tol het aangaan van
een overeenkomst lot ruiling
van „grootboekinschrij vingen
wederopbouw".

8 Voorstel belreffende do ver-
lening van gralificalies bij
amblEjubllca (art. 87 algemeen
amblenarenreglemenl).

9. Voorstel betreffende de begro-
tingen voor 1954 naar aanleiding
van de door Gedeputeerde Sta-
tcn gemaakte opmerkingen.

10. Voorstel tol benoeming c.q. be-
vordering van gemeenleperso-
ncel.

11. Voorstel tot hel verlenen van
een crediel voor het bouwrijp
maken van de terreinen in het
wcdercpbouwplan-Bentveld.

12. Voorstel tot wijziging van. de
gemeenschappelijke regeling in-
/akc hel geneeskundig school-
toezichl.

13. Voorstel lot hot voorlopig vasl-
stcllen van de bedragen ex art.
55 der l.o. wel 1920 over 1953.

14. Rondvraag.

Vrij vee! stormschade
De slorm, die in de loop van

Woensdagnacht ever Zandvoort
raasde, heeft, naar in de loop van
Donderdag bekend werd, vooral in
de buitenwijken van het dorp vrij
veel schade aangericht. Het was de
zwaarste storm, die ons dorp na de
rampnacht van 31 Jan.-l Febr. 1953
medemaakte. Talrijk waren de rui-
ten, die niet tegen het geweld van
de wind bestand bleken, terwijl di-
veise terrassen van bedrijven vlak
aan de kust min of meer schade op-
liepen, teiwijl enkele glazen wan-
den omver waaiden. Van verschil-
lende huizen werd bovendien een
aantal dakpannen afgerukt.

In het Caravancamp aan de Van
Lennepweg werden een aantal cara-
vans, die daar door de eigenaars
nog even waren achtergelaten in af-
wachüng van een wellicht nog fraai
weekeinde, door de krachtige wind-
stoten geheel omver geworpen,
waardoor zowel in- als uitwendig
vrij ernstige schade werd aange-
richt.
Het zeewater liep vanzelfsprekend

hoog op, doch daar de wind Noord-
West bleef, werd geen abnormale
hoogte bereikt

Er kwam bij de Noord-Zuid-Hol-
landse reddingmaatschappij slechts
één melding binnen, cm paraat te
zijn voor het Engelse vrachtschip
„Cargill', waarvan de vuurpijlen
duidelijk waarneembaar waren. De
reddingbool kon echler in het bo-
tenhuis blijven.

Opbrengst Dierendag-actie
De op Zaterdag 2 Oetober j.l. ge-

houden actie voor de Nederl. Ver.
tot bescherming van Dieren, afd.
Zandvoort, heeft opgebracht ƒ641,56.
Een prachtig resultaat, waarvoor
allen die hieraan hebben medege-
werkt hartelijk dank wordt gezegd

Onze badkape!
Het was een grote verrassing voor

onze badkapel, toen tijdens de repe-
litie-avond van j.l. Woensdag bleek,
dal de directeur, de heer J. Wild-
schul die dag zijn verjaardag vier-
de. Het was echter voor hem geen
reden, de repetitie van zijn kapel
niet te leiden. De hr. Fl. Zwemmer
memoreerde dit in zijn hartelijke
felicilatie, die hij tot de jarige
richtte, waarna sigaretten en siga-
ren op de proppen kwamen. Of het
„lang zal hij leven" nog gespeeld
werd, weten wij niet. Wij vermoe-
den het slechts.

Als mooiste verjaardagscadeau
voor de heer Wildschut mag zeker
wel gelden zijn benoeming tol leraar
voor blaas-instrumenten aan de
muziekschool van de heer Nico
Hoogerwerf Ie Haarlem, die hij
deze week ontving. Een bijzonder
eervolle betrekking, die de capaci-
teiten van de heer Wildschut wel
overduidelijk demonstreren en
waaimede wij hem van harte geluk-
wensen.

Chopin-herdenkingsavond
Wij willen U gaarne even wijzen

op de belangrijke avond die het
Instiluut voor arbeidersontwikke-
Jing in de muziekzaal van café-
restaurant „De Rolonde" geeft op
Donderdag 14 October a.s. Dan zal
de pianist Martin Kloos werken van
Chopin spelen en deze nader toe-
lichten. Vervolgens zal de heer G.
Sprcnkers over het veelbewogen
leven van deze kunstenaar vertellen.
Het belooft een hoogst belangwek-
kendc avond te worden, die wij U
van harte kunnen aanbevelen.

Wij hebben slechts één bezwaar.
Wrarom valt deze avond nu weer
samen met do filmavond van „'t
Helm"? Twee belangrijke gebcur-
Icnisscn op één avond maken de
kcuzt wel héél erg moeilijk en len-
slolle hecfl men een daardoor ver-
mindercl bezoek aan beide kanten
zichzelf te wijlen. Wij weten niet.
wie of wat hiervan de oorzaak is.
Laat men dit toch zoveel mogelijk
voorkomen, want hel is voor zéér
velen erg spijtig, cmdal zij graag
beide avonden willen bijwonen,
hclgecn nu niet mogelijk is.

Hebt U cnze collectie VERLICH-
TINGSARTIKELEN reeds gezien?
Uniek in Zandvoort voor huis-
en slaapkamer-, gang- en bed-

verlichling.
Grote sortering schemerlampen.
Henk Schuilenburg
D« Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 6-7 - Tel. 2974
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Waarom een
Humanistisch Verbond?

(Vervolg van pag. 1).
Humanist een nihilist zijn. De Hu-
mamsl wil zich echter wél een
beeld scheppen van deze wereld
waarbij geestelijke normen en
zedelijke waarden hem het meest
interesseren. De Humanist heeft er
helemaal geen behoefte aan. iets
van het hiernamaals te weten, om
aan zijn leven zin en gestalte te
geven. De Humanist heeft echter
een groot vertrouwen in dit leven
en dat is zijn steun, en kracht, óók
zelfs, als hij de vraag over de zin
van dit leven niet kan beantwoor-
den. De Humanist heeft er vol-
doende aan te leven naar de werke-
lijkheid van zijn bestaan. Dit be-
tekent echter niet, dat denken alle
problemen kan oplossen. Nooit zal
de mens alles kunnen doorvorsen,
omdat zijn waarnemingsvermogen
daarvoor te beperkt is. Het oordeel
van de Humanist is echter zowel op
verstand als op gevoel gebaseerd.

Voor Uw JAPONNEN
BAKELS Sinds 1374.

Bit alles geeft niet de zekerheid,
dat men precies weet. waar men
aan toe is, maar het geeft wel de
kiacht om te leven. Het onver-
klaarbare. het bovenmenselijke
waartegenover óók de Humanist
zich steeds weer geplaatst ziet, be-
hoeft men toch niet de kinderlijke
verklaring te geven van een wezen,
dat op een troon zit? Óók de Hu-
manist zou dit onverklaarbare
..God" ';unnen noemen, ware het
niet. dat dit tot veel mis-opvattin-
gen aanleiding zou geven. De Hu-
manist echter wil niet de ..Ik-Gij".
maar liever de ,.Ik-het"' verhouding.

De bestaansnoodzaak van het
Humanistisch "Verbond is dus eens-
deels om gezamenlijk te verdedigen
tegen aanvallen, maar véél sterker
is het argument, door dit verbond
diegenen te trekken, die geen hou-
vast meer vinden in godsdienst en
tóch behoefte hebben aan geeste-
lijke steun. Tegenover die mensen
heeft het verbond een taak te ver-
vullen, n.l. om die mensen óf Hu-
manist óf godsdienstig te maken.
Het verbond wil niemand losweken
van de godsdienst, het heeft echter
een taak ten opzichte van hen, tot
wie de kerk niet meer spreekt.

Het Humanistisch Verbond was
nodig om diegenen steun en hulp te
geven, waar pastoor en dominee
niet helpen konden of door wie men
niet geholpen wilde worden. Men
zou dit de zendingstaak van het
Humanisme kunnen noemen, want
het komt voor, dat bij de arbeid van
het Humanistisch Verbond in. ar-
beidskampen, gevangenissen, of
waar dan ook, mensen door die
aanraking met het Humanisme zich
tenslotte tot de kerk gaan keren
en indien dit uit waarachtige' over-
tuiging geschiedt, is de Humanist de
eerste die zich daarover oprecht
verheugt, want ook door haar werk
kwam weer een mens tot een over-
tuiging. Het Humanistisch Verbond
aanvaardt daarom de verantwoor-
ding voor het onkerkelijke deel
onder de Nederlandse bevolking,
dat zéér groot is, zonder door de
meesten van dezen daartoe werke-
lijk geroepen te zijn geacht. Geen
afbraak van de positieve waarden
wil de Humanist, maar men moet
de Humanist nemen naar de wer-
kelijkheid en ook hier de goede
bedoelingen weten te waarderen.
Dat mogen de Humanisten ver-
wachten, omdat zijzelf het voor-
beeld geven; dat eist tenslotte óók
de Christelijke opvatting van ver-
draagzaamheid en naastenliefde.

van .Zemrwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen.

De voorzitter bracht de heer Happé
hierna namens de aanwezigen dank
voor diens heldere uiteenzetting die
z.i. een waardig en positief ant-
woord was op de rede van Ds. Kalf.

Daarna werd door de aanwezigen
van gedachten gewisseld over de
redo van Ds. Kalf, aan de hand van
de daarover verschenen artikelen in
de pers, daar niemand van de aan-
wezigcn deze vergadering had bij-
gewoond. Men ging in op verschiï-
lende uitlatingen van Ds. Kalf en
stelde tenslotte vast dat deze rede
niet het Humanisme, maar véél
meer het Christendom schade had
berokkend door de heftige en strijd-
lustige toon die eruit sprak in de
eerste plaats, doch daarnaast door
het verkeerd uitleggen van de wer-
kelijkc en eerlijke bedoelingen, die
het Humanisme nastreeft. K.

ST. RAPHAëL APERITIEF
''i fles ,/5,40

ST. RAPHAéL APERITIEF
miniatuur . . . . ƒ0,45

DUBONNET APERITIEF
' , lies /'4.95

H. A. v. D.eursan
Kerkstraat 12a - Tclcf. 2532

HOBOCA-NIËUWS
Naar ons van de zijde van bij

..Hoboca" aangesloten winkeliers
ter ore is gekomen, heeft de Directie
van ,.Hoboca" weer een bijzonder
aardig plan bedacht voor de Zand-
voortse ingezetenen.

Zoals ook uit een advertentie in
ons blad blijkt, zal op 23 October
een grote onbekende (wij weten niet
of dit een heer of een dame zal zijn)
zo maar kiis-kras door Zandvoort
wandelen tot zelfs in de buiten-
wijken toe, doch voornamelijk zal
deze zich in het centrum bewegen.
Hij of zrj zal willekeurige voorbij-
gangers(steis) op de schouder tik-
ken en vragen of zij, of hij, een
..HCBCCA"-reisbon van ƒ2.50 met
speciale opdi uk .,de grote onbe-
kende" bij zich heeft en. op een be-
vcstigend antwoord deze een retour
per spoor naar één van de grote
i-leden (Den Haag. Leiden, Amster-
dam, Alkmaar of Leiden) overhan-
digen.

Het leuke hiervan is. dat men
moet wachten, tot men op de schou-
ders getikt wordt. Het bleek n.l. in
andeie steden, dat diverse voorbij-
gangers elkander op de schouder
liepen te tikken, vragende: .,Bent
U van de .,Hcboca?", hetgeen soms
tot vermakelijke tonelen aanleiding
gaf. Zó is het echter niet. Men moet
dus wachten op het bekende schou-
derklopje en durven wij gerust
voorspellen, dat heel Zandvoort
Zaterdagmiddag 23 Cct. in blijde
verwachting van een tikje op de
schouder te mogen ontvangen,
daarnaar zal uitzien.

Zoals cnze redactie alles toejuicht
was leven in Zandvoort kan bren-
gon. hoopt zij ook dat deze interes-
sante reclame-actie vcor de Zand-
voortse Middenstand het beoogde
effect zal hebben (veel extra rijks-
daalders zullen worden besteed) en
het leger der ..Hcbcca"-spaarders
weer aanmerkelijk zal worden ver-
veigroot.Want tienduizenden spaar-
ders alom in den lande reisden dit
jaar reeds gratis per Ned. Spoor-
wegen en wij zien het als een volks-
belang, dat een ieder er eens bij
lijd en wijle op uit kan gaan.

Zandvoortse scholen. De heer A. J.
van der Waals, hoofd van de U.L.O.
school, heeft zich wederom bereid
verklaard, de regie te voeren.

Velen in Zandvoort hopen, dat
dit voorbeeld van de scholen tot
gevolg zal hebben, dat óók de
Zandvoortse winkelstand zich aan-
een zal sluiten, om dit jaar één
grote intocht van Sint Nicolaas te
verkrijgen, in samenwerking met
verschillende verenigingen, bij welk
verlangen wij ons van harte aan-
sluiten. Het zou een groot succes
betekenen, indien één grote intocht
van de Sint met een officiële ont-
vangst op het Raadhuis dit jaar zou
plaats hebben. In grote plaatsen
kan het óók, daarom is het in klei-
nere plaatsen als onze gemeente
een absolute noodzaak. Laat ons in
deze het goede voorbeeld door
Haarlem gegeven, volgen gaan!

Vesten en Puilovers
BAKELS Sinds 1874.

Eén Sint NicoEaasleesi voor
a!Ee ZandvoorJse scholen

Voor het eerst in de geschiedenis
van Zandvoort zal thans dit jaar
het Sint Nicolaasfeest voor de
Zandvoortse scholen gemeenschap-
pelijk worden gevierd. Het vorig
jaar was men dit doel reeds vrij
dicht genaderd, doch toen hielden
de R.K. scholen zich nog afzijdig.
Thans hebben óók deze in de ge-
meenschappelijke viering toege-
ste_md, een feit. waarover men zich
zéér verheugt. Het feest zal gevierd
worden op Vrijdag 3 December in
theater Monopole. 's Morgens vcor
de kleuters; 's middags voor de
lagere en 's avonds voor de hoogste
ilassen der scholen en de U. L. O.
school. Het programma moet nog
nader worden samengesteld, doch
vast staat reects. dat zowel des
middags als des avonds een opvoe-
i-ing zal worden gebracht van het
oneelspel: ..Roderick. de tovenaar".

Dit spel zal worden uitgevoerd
door onderwijzend personeel van de

KERKO HEMDEN
BAKELS Sinds 1874.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
In de thuiswedstrijd tegen Laak-

kwartier heeft Zandv.meeuwen l
zich de meerdere getoond en boekte
een verdiende 3-0 overwinning.

Zandv.meeuwen 2 slaagde er niet
in de uitwedstrijd tegen D.E.M. 2
te winnen. Met 4-2 bleef men in de
minderheid.

Het Ie Zaterdagmiddagelftal wist
in de uitwedstrijd tegen P.V.F, tot
de rust de stand dubbel blank te
houden. Na de rust scoorden de
Amsterdammers drie maal, waar-
tégenover Zandvoortmeeuwen niets
kon stellen.
Uitslagen van j.l. Zondag:

Zandvocrtm. l- Laakkwartier 3-0
D.E.M. 2-Zandvoortm. 2 4-2
E.E.M. 3-Zandvoortm. 3 1-0
Hillegom 3-Zandvoortm. 4 1-1
Zandvccrtm. 5-Spaarnestad 2 5-0
H.F.C. 7-Zandv-oortm. 6 4-2
Concordia 4-Zandvoortm. 7 2-4
Zandvoorlm.jun. a-Haarlem b 3-0

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
P.V.F.-Zandvoortm. l 3-0
Zandvcortm. 2-S.I.Z.O. 4 0-1
Zandv.m.adsp.a-Stormvogels a 1-4
Zandv.m.adsp.b-Stormvogels d 2-1
Zandv.m.adsp.c-Stormvogels g 2-3

Programma voor a.s. Zondag:
Zandv.m. 1-L.F.C. 2.30 u.
R.C.H. 5-Zandv.m. 2 9.45 u.
Zandv.m. 3-Gnze gezellen 2 12 u.
Zandv.m. 4-E.D.O. 5 9.45 u.
Hillegom 5-Zandv.m. 5 9.45 u.
VI. Vogels 3-Zandv.m. 6 9.45 u.
Zandv.m. 7-T.Y.B.B. 7 12 u.
Zandv.m. jun. b-H.F.C, f 9.45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Kromhout-Zandv.m. l 4 u.
Concordia-Zandv.m. 2 4 u.
Zandv.m. 3-Nw-Vennep

(vriendschappelijk) 4 u.
D.S.B. b-Zandv.m. adsp. c 4 u.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zater- en Zondag j.l.:

S.H.S.-T.Z.B. 4-2
E.H.S.-T.Z.B. 2 4-4
S.V.Y.-T.Z.B. 3 1-1
Ccncordia adsp. b-T.Z.B, a 0-9
Hocfdd. Boys C-T.Z.B. b 1-2

Programma voor Zondag a.s.:
S.V.Y. 1-T.Z.B. l 2.30 u.
D.S.B. 2-T.Z.B. 2 12 u.
H.F.C. 12-T.Z.B. 3 12 u.
Vogelenzang jun. a-T.Z.B, a 12 u.

Zaterdagmiddag:
H.B.C. c-T.Z.B. a 4 u.
H.B.C. f-T.Z.B. b 3 u.

In 't ziekenhuis
Naar wij vernemen is Mevr. A.

Blaauboer Zondagavond ter hoogte
van de Kennemer Golfclub met
haar rijwiel geslipt en gevallen.
Zij kwam daarbij zó ongelukkig
terecht, dat de dokter een breuk in
de schouderkom moest vaststellen.
Zij werd ter verpleging in het Dia-
ccnessenhuis opgenomen.

Van harte wensen wij onze popu-
laire Zandvoortse ingezetene, die
zich in brede kring talrijke vrien-
dcn verwierf en nog altijd zéér
actief op maatschappelijk en ver-
enigingsgebied werkzaam is, een
olgeheel spoedig herstel toe.

Ouderavond
Woensdag 13 Cctober organiseert

de oudercommissie der Karel
Doormanschool een ouderavond in
de school aan de Parallelweg. In
verband met de plaats gehad heb-
bende modernisering van de school
zal deze ouderavond een enigszins
feestelijk karakter dragen en zullen
de ouders in de gelegenheid worden
gesteld, de veranderingen in ogen-
schouw te nemen.

Als speciale attractie zal deze
avond een ..school-forum" worden
gevormd. Het raadslid, Mr. H. M.
Porrenga, heeft zich bereid ver-
klaard, hiervan de leiding te nemen,
terwijl naast hem in het forum
zitting zullen hebben Mevr. Eertink,
en de heren Douma, Beenhakkers
en Mabelis.

Na afloop hiervan zal met de
nieuw aangeschafte schoolprojector
een demonstratie worden gegeven
en zullen verschillende filmstrips
worden vertoond.

FILMAVOND «'T HELM»,
-,ZIJ DIE VERGETEN WORDEN".

Er zijn velen onder deze noemer
te brengen. Ook zij. die tot de ver-
waarloosde en de misdadige jeugd
gerekend kunnen worden, over wier
optreden — dikwijls op ontstel-
lende wijze — bijna dagelijks in de
pers te lezen valt.

Luis Bunuel, Spanjaard van ori-
gine, maakte na jarenlange ge-
dwongen zwijgzaamheid, in Mexico
een film over deze groep ver-
getenen .,Los Olvidados" (Ned. titel:
..Zij die vergeten worden"), waar-
van de vertoning in Zandvoort op
Donderdag 14 October in Theater
Monopole, aanvang 8 uur. plaats
vindt.

Deze film schildert de maat-
schappclijke ellende, samenhan-
gende met de kinderverwaarlozing,
op onbarmhartige en gedetailleerde
wijze zonder te moraliseren.

Het is een beklemmende maar
fascinerende film van een mee-
dogenloze oprechtheid, de gruwe-
lijke verwording in onze maat-
schappij bloot leggend, hard maar
eerlijk, met enkele ontroerende
sccnes zonder sentimentaliteit.

In het voorprogramma zullen drie
films worden vertoond, t.w. de
Stormbczweerders (van Jean Ep-
stein) een semi-documentaire; de
wereld verdeeld (Animated Gene-
sis) van 't Engelse, echtpaar Foldes,
een zeer meikwaardige tekenfilm,
alsmede Cuernica, Picasso's uitbeel-
ding van de Spaanse burgeroorlog.

Een uitstekend programma dus,
dat geboden zal worden door de
Stichting culturele kring1 .,'t Helm",
dat hiermede haar serie filmvoor-
stellingen opent.

©o'

3 October 1929 stelden onze
Vader en Moeder hun trouw-
dag vast op 31 Octotaer 1929.
Nog vele gelukkige jaren is
de wens van hun kinderen.

Wim en Annie GEBE.
Grote Krocht 30a.

Dankbetuiging
Aan de Vrouwengroepen van het

N.V.V. en de Partij v.d. Arbeid,
evenals aan alle milde gevers en
geefsters, wordt hartelijk dank ge-
zegd voor het welslagen, van de
bazar (Opbrengst ƒ1000,—) ten bate
van de vloerbedekking van .,Ons
Gebouw'' aan de Brugstraat no. 15.

Het bestuur van „Ons Gebouw".

STENCYLWERK - TYPEWERK - EINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

U mist zo veel op Uw
oude Radiotoestel!
Komt U eens kijken en luisteren
naar de NIEUWSTE toestellen
van dit seizoen?

PHILIPS RADIO in alle
prijsklassen v.a. /'98,—
tot ,/698,-. - U vindt
steeds de juiste toon!

P H I L I P S Gramofoon
met versterker en luid-
spreker /'225,—.
Zie de Eurovisie met PHILIPS TELEVISIE
vanaf ./ 495,—. Groot beeld ƒ1095,— en hoger!

Wij plaatsen Uw antenne vakkundig
tegen de laagste prijs!

Uw oude radiotoestel heeft inruilwaarde,
ook bij aanschaffing van Uw T.V. apparaat.

PHILIPS Hoogtezon BIOSOL./198.-of in huur-
koop ./11,90 p.maand. U haalt de zon in Uw huis!
PHILIPS Droogjcheerapparaat ƒ49.75.
IN EEN WIP SCHOON SCHIP! Stofzuigers op
slee vanal' ./ 2,— p.w. Div. merken: Excelsior,
Holland Electro, Ruton, Hoover etc.
\Vtj leveren koelkasten, wasmachines, fornuizen,
striikbnuten e.a. huish. apparaten. Wij regelen
op prettige wijze de betaling met U. Wij repa-
rcren alle merkeii radiotoestellen en stofzuigers.

ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER
ERKEND P. E. N. INSTALLATEUR

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

ZATERDAG geeft

Slagerij LA VBANDE
als

EXTRA RECLAME
500 gr .GEHAKT en l pakje Margarine voor ƒ1,60
DOORREGEN RUNDERLAPPEN . . ƒ1,60 500 gr.
MAGERE en fijne RIBLAPPEN .. ƒ1,85 500 gr.
LENDE ƒ2,10 500 gr.
ROSBIEF ƒ2,- 500 gr.
BIEFSTUK ƒ2,50 500 gr.
STUKJES VOOR DE SOEP .... ƒ1,50 500 gr.

LUNCHPAKKET (bij vlees).
SCHOUDER CARBONADE ƒ1,60 500 gr.
RIB CARBONADE ƒ1,85 500 gr.
HAAS CARBONADE ƒ 1,95 500 gr.
VARKENSLAPPEN ƒ2,- 500 gr.
VARKENSFRICANDEAU ƒ2,40 500 gr.

Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!

ZATERDAG 9 en ZONDAG 10 Oct. a.s.

in

„Zomerlust"
's avonds 8 UUR.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
17 uur: Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.

10.30 uur: Ds. C. de Hu.
Voorber. H. Avondmaal.

7 uur: Ds. J. van Dorp,
Jeugddienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Dr. J. de Graaf van Arnhem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond, 8 uur, samenkomst

in ,.Ons Huis''. Spr. de heer M. C.
Draijer, Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zon- en feestdagen H. Missen 7.30,

9 uur (Hoogmis) en 11 uur. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof.

BURGERLIJKE STAND
24-30 September 1954.

Geboren: Jacob, z. van A. Koning
en E. van Rcon. Ingrid Karin, d.
van H. Gordijn, en H. van Gende-
rmgen. Annemieke. d. van F. van
der Weerd en L. H. Spoelder.

Getrouwd: R. F. P. Meulman en
G. M. M. Steenken. W. Schmitz en
W. Seders. A. W. Onderwater en
R. Schaap.

Overleden: S. de Wid. oud 70 ja-
ren, echtgenote van L. Terol.

1—7 October 1954.
Geboren: Adriaan, zoon van A.

Paap en E. Willemse; Cornelia
Charlotte, dochter van K. E. Bo-
gers en E. Floris; Jaccb, zoon van
J. Kroon en A. Dulvenvoorden.

Ondertrouwd: J. Cuwerkerk en
C. Emous.

Getrouwd: E. J. Reurts en M.
Doornekamp; A. E. Koning en A.
Dees.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Oct. berijdbaar
10 1.40 8.30 14.06 21.00 5.30-12.00
11 2.23 9.30 14.46 21.30 6.30-12.30
12 3.04 10.00 15.24 22.30 7.00-13.30
13 3.43 10.30 16.05 23.00 7.30-14.00
14 4.26 11.30 16.49 24.00 8.30-15.00
15 5.12 12.00 17.33 -.30 9.00-15.30
16 6.00 13.00 18.22 1.30 10.00-16.30
Samengesteld door P. v.d.Mije KCzn.

Schaaknieuws
Donderdag 30 Sept is de jaarver-

vergadering gehouden, waarbij o.a.
het bestaande bestuur werd her-
kozen en voorts enige interne aan-
gelegenheden zijn besproken.

Tevens is deze avond wederom
een aanvang gemaakt met de onder-
linge competitie, welke dit jaar in
2 afdelingen gespeeld zal worden.
De eerste uitslagen luiden:

Afd. A: Bais- Verhaert afgebr.
v.d. Brom-Termes Sr. 'A--1/»;
De Jong-Roskam V»-»/»
Kappelhof-Kroon 1-0

Afd. B:Mühlenbruch-Slijkerman 1-0
van Duijn-Molenaar 0-1
Eldering-van Keulen 1-0

NYLON KOUSEN
BAKELS Sinds 1874.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan gebruik te

maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. J. v.d. Meer,
Julianaweg la, Telefoon 2499.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
S uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, Teler. 2720.

l,-



Gezelligheid Open haardvuur
ZOMER EN WINTER GEOPEND. KFein match bifjart

Sfeer
ZOMER EN WINTER GEOPEND.

BULLET

geheimzinnig©

•*•
Zaterdag 23 October a.s.

loopt door Zandvoort

een grote onbekende
Hij zal willekeurige voorbijgangers op de
schouders tikken en vragen of hij of zij een

bij zich heeft met de opdruk
„LET OP I3E

Reisbonnen met deze opdruk worden vanaf
heden door de winkels verstrekt, waar dat
frisse HOBOCA raambiljet hangt. U krijgt

ze bij een besteed bedrag van 250 cent.

Als U op verzoek van deze onbekende zo'n
bon kunt tonen (let op de opdruk) dan krijgt
U als aardige verrassing een retour per spoor

aangeboden, geldig tot l Januari 1956.

Er zullen worden uitgereikt diverse retours
vanaf Zandvoort naar Den Haag, Utrecht,

Alkmaar, Amsterdam en Leiden.
Een ieder heeft een grote kans.

Zorg dat U deze
HOBOCA-REISBONNEN

met opdruk in Uw bezit hebt.

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Inenting tegen
diphterie en kinkhoest

Op Zaterdag 9 Cctober a.s., 's na-
middags 3 uur, zullen in het consul-
tatiebureau aan de Poststraat door
de gemeente-geneesheer van Zand-
voort opnieuw kcsteltos inentingen
tegen diphterie en kinkhoest wor-
den verricht, voor nog niet school-
gaande kinderen.

Wanneer twee jaren na de vorige
inenting zijn verstreken, wordt van
medische zijde hei inenting aanbe-
vclen.

Opgemerkt wordt, dat kleuter-
schcolleerlingen, die om welke reden
ook, in de winterperiode 1953/54
niet zijn ingeënt, ook mogen komen.

VLEESHOUWERIJ

HALTESTRAAT 12

Biedt U Zaierdag
als R E C L A M E aan:

Vet gemest Kalfsvlees

Afscheid bij Pub!. Werken
Na vijf jaar in Zandvoort in dienst
te zijn geweest, hebben directie en
personeel van Publieke Werken
29 Scpt. j.l. afscheid genomen van
de opzichter, de heer F. Schmidl,
die met ingang van l Oct. benoemd
werd tot Directeur van de Dienst
Publieke Werken te Zweelo (Dr.).

De heer M. Deutekom, directeur
van P.W. te Zandvoort. betreurde
dit vertrek van zijn opzichter en
memoreerde de belangrijke diensten
die de heer Schmidt te Zandvoort
in zijn functie bewees, daaibij c.m.
neemend diens belangrijke aandeel
bij de voorbereiding en bouw van
..de Rotonde", de aanleg van het
trekkerskamp ..De Branding" en de
sportvelden binnen het circuit. Als
herinnering aan zijn verblijf in
Zandvoort bood de heer Deutekom
de scheidende ambtenaar een boek-
werk aan en diens echtgenote blce-
men, terwijl namens het gezamen-
lijk personeel een bronzen lamp
werd geschenken.

De wethouder vati Publieke Wer-
ken, de heer W. v.d. Werff dankte
in waarderende woorden de heer
Schmidt namens het gemeente-
bestuur voor zijn belangrijke werk-
zaamheden in Zandvoort verricht
en wenste hem en zijn gezin het
allerbeste voor de toekomst.

Tenslotte dankte de heer Schmidt
allen, die zijn diensttijd te Zand-
voort tot een recht prettige tijd had-
den gemaakt, waaraan hij de meest
aangename herinneringen bewaarde
en waarvan dit onverwachte en
spontane huldebetoon tijdens dit af-
scheid een door hem buitengewoon
gewaardeerde afsluiting vormde.

Korfbalnieuws
Zondag a.s. zal de Zandv. Korfbal

Club Z.K.C, haar eerste competitie-
wedstrijd thuis spelen met de wed-
strijd Z.K.C. I-Haarlem 3 om 9.45
uur cp het terrein naast het hockey-
veld aan de van Lennepweg. Dit
is thans uiteindelijk mogelijk ge-
worden, omdat men thans de be-
schikking over dit terrein gekregen
heeft.

500 gr. Prachtige KALFSLAPPEN ..
500 gr. KALFSFRICANDEAU
500 gr. KALFSBGRST of KALFSRIB

Verder:
500 gr. SCHOUDERCARB. Varkens
500 gr. Prima RUNDERLAPPEN ...

Voor de boterham:
100 gr. PEKELVLEES en l
100 gr. SAKS *i

200 gr. SAKSISCHE LEVERWORST
250 gr. van onze beroemde
GELDERSE GEKOOKTE WORST

ZIET ONZE ETALAGE!
85

72,20
72,50
72.30

/l,70
11,10

ct
/Q.50

Ct.

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

VERZORGT AL UW DRUKWERK

Drommel staat bekend als 't rokers-eldorado,
Vcor Claro, Cclorado en Colorudo-Claro.

De sigaar die U zoekt heeft Drommel voorhanden
Zijn keuze doet de kenner zelfs watertanden!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

KERKSTRAAT 14 TELEF. 21O2

CSSELAPPEN v.a. J 1.58 500 gr.
RIBLAFPEN 7'1,89 500 gr.
RCSBIEF 7'1,98500 gr.
LENDE ƒ1.98 500 gr.
BIEFSTUK ƒ2.30 500 gr.
DCCHR. VAHKENSLAPPEN ƒ 1,48 500 gr.
BAKBLGEDWORST 90 ct. 500 gr.
VET GEROOKT SPEK ƒ1,20 500 gr.
BOEREN METWORST 40 ct. 100 gr.

Leverworst 75 ei. 500 gr.
250 gr. Echte Gelderse GEK. WORST 75 CENT

LUNCHPAKKET (bij vlees):
100 gr. Gelard. Lever en (
100 gr. Pekelvlees S

of
100 gr. Ham en f
100 gr. Eoterhamworst S

100 gr. ROOKVLEES 55 CENT.
Wij bezorgen óók bij U thuis!

ONTWIKKELEN
AFDRUKKEN

DEVELOPPING
PRINTING

Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO «LION»

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL. 2778
2 min. van het station,
2 min. from the station

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

DEVELOPPEMENT
T1RAGE

ENTWICKLEN
KOPIEREN

Wegens vacantie begin volgende week enkele dagen, gesloten.

TAX
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Nieuw opgerichte

KLAVERJASCLUB
vraagt nog enkele leden
Aanmelden: Restaurant „LA MER",

Zeestraat 26 - Telefoon 2196

Horlogerie
Jac. TROOST

Brederodestr. 11 - Tel. 2774
V E R K O O P van wekkers,
klokken, horloges enz. Het
adres voor spoedreparalies.

EIGEN ATELIER.

October

BROSSOSS, Grote Krocht 13

Nieuwe zaak
Een bericht, dat vooral door het

vrouwelijk deel onder onze bevol-
king met vreugde zal worden ont-
vsngen, is, dat thans eindelijk in
Zandvoort óók een winkel in r.aai-
machines e.d. gevestigd is.
Zaterdag j.l. opende in de Swaluë-

straat no. 2, op de hoek van de KI.
Krocht de naaimachinehandel Wilco
haar poorten. En het is een zaak,
dio er wezen rnag, want de nieuw-
ste snufjes, die er pp dit gebied be-
slaan, worden U hier getoond in
een hoogst aantrekkelijke show-
room. U vindt er niet alleen de
naaimachines voor huishoudelijk
gebruik, die wc! hoofdzaak zijn,
maar óók naaimachines voor de
industrie, kouscn-ladder-machines,
sclioenmakersmachines, enz. en niet
to vergelen de z.g. ..zig-zag" ma-
chmes, waarvan wij een demon-
slralic bijwoonden, die werkelijk
verbluffend was.

Ook alle- onderdelen van welke
machine ook, zullen hier veikrijg-
baar zijn, terwijl alle reparaties
door de eigenaar - een rijks gcdi-
plomcerd naaimachine-technicus -
in een aparte werkplaats, aan de
showroom vcibonden. worden uit-
gcvoerd.

Wij wensen dexe nieuwe zuak
h'ULi inc véél .succes, waaraan wij
uvciigcns niet in het min.'-t twijle-
Icn.

Niemand heeft iets gehoord; alles was
goed gesloten. Toch zijn ze er in
geslaagd, de leden van het duistere
gilde. Veel. v/at groote waarde had,
is weg en blijft weg. U zult nieuw
moeien koopen en dat kost geld, veel
geld tegenwoordig. Verzekert U tegen
inbraak, maar kijk ook hier goed uit.
Wendt U tot een bedrijf, dat U voor
de volle 100% de schade vergoedt
Het risico is voor cns en U kunt
rustig slapen

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j J. speelde K.J.C. Zand-
voorl de derde ronde om het club-
kampioenschap. De spanning zat er
al gauw in. G. Meijer werd van de
Ie naar de 4e plaats verdrongen.

No. l werd E. Keur; 2. J. Kol Jr.;
3. P. Paap; 4. G. Meijer. Heren,
doet Uw best voor de 4e ronde!

l/
VAN VU ET
ASSURANTIE
100% GARANTIE

Hoofdstraat 50 - Telef. K 2560-8616

Restaurant «La Her»
ZEESTRAAT 26 - TEL. 2196

Dageiiiks
Bami en Nasz Goreng
COMPLETE EIJSTTAFEL.
Gaarne l dag van te uoreti

bestellen!

Ook uw adres
ceiste Zandv. Aardappelhandal

Prinsoasewag 15
Telef. 3O66

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

j Kaptein Hobyfette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

SEPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Deze week als extra RECLAME
(alléén Zaterdag):

25O gr. Vruchtenkoekjes
7O ct.

Grote BROKKEN SPECULAAS
45 CENT per stuk.

Bakkerij Van Staveren
ZEESTR. 48 TELEF. 2884

Opbrengst bazar
De bazar die de vrouwenbond van

het N.V.V. en de vrouwengroep van
de Partij van de Arbeid alhier
heeft georganiseerd, ten bate
van stoffering en meubilering van
het verenigingsgebouw in de Brug-
straat, heeft een bedrag van ruim
J1000,— opgeleverd.

Opbrengst collecte
De collecte ten bate van het

reclasseringswerk te Zandvoort ge-
houden, heeft opgebracht een be-
drag van ƒ367.60.

Groot en klein vinden

VAN DERWERFF's
brood FIJN!

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uil voorraad leverbaar: Union rijwielen niet hulpmotor. Geheel
compleet ƒ 566,—. H. M.W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
pleetySôS,-. Agent Ralleigh en Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 TELEF. 2323



Het projectieseizoen is weer aangebroken!
Gezellige film- en projectieavonden bij U thuis. Wij leveren op gemakkelijke voor-

waarden (het zgn. Credietsysteem) smalfilm-
carnera's, projectoren, Philips Taperecorders enz.

O HAMBURG
Grote Krocht 19 - Telefoon 2510

Laat ons eens een leuke serie KINDERFOTO's bij U AAN HUIS MAKEN, ook in kleuren!

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p, m.m.

Kolonïbreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

TE KOOP: KACHEL met
pijp en plaat. - Mulder
Zuiderstraat 12a.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. f5,- p. week.
T.C.v.d.Scheïde. Haltestr. 7

Aanstaand echtpaar vraagt
KAMER met kookgelegen-
heid te Zandvoort. Brieven
R. Kleinhover. St Janstr.
24a, Laren (N.H.).

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE.
Voetkunde (Chiropodiste).
Pijnbcomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

TE H U U R AANGEB.:
gemeub. o£ gestoff. ZIT-
SLAAPK. Br. no. 19-33
bureau van dit blad.

Voor vestiging in Zand-
voort TE HUUR of 1e koop
GEVR. RUIME WONING
of overn. herbouwplicht.
Beschikbaar kleine etage
Haarlem. Br. no. 19-34
bureau van dit blad.

Be FIPRON demonstreert
gratis aan huis de goed-
kope projectors van ƒ25,-
en ƒ38.50. Bel op en wij
komen op elk gewenst
tijdstip. TELEFOON 2851.

TE KOOP wegens omstan-
digheden een mooie grijze
','t BONTJAS. Ind. lam.
Brederodestraat 107.

NET MEISJE GEVRAAGD
Mevr. Schut, v. Speykstr.26

Leuke kleine KATERTJES
gratis af te halen. Calé-
rest. .,La Mer", Zeestr. 26,
Telef. 2196.

„'t HELM"
behoeft Uw steun
als vriend en abonné.

Alle inlichtingen:
Dr. C.A. Gerkestraat 93zw.

Leerzame filmstroken
voor jong en oud. Zoivel
over vreemde landen.Gods-
dienst als Artis, Maduro-
dam,Vei!ig Verkeer, Inhul-
diging Koningin Juliana

enz.
Alle strips ƒ1,— per stuk.
P R I M A PROJECTORS
leveren wij voor ƒ25,— en
./38.50. waarmede U de
gehele winter plezier hebt.
Filmstrookonderneming

FIPRON
Dr. Smitstraat 8, Tel. 2851

ZANDVOORT.
Ook van Uw eigen joto's
maken wij een mooie film-
strook. De nieuwe catalo-
gus is op aanvraag gratis

verkrijgbaar.

zyn de dessins
yononze dassen
in kreukvrije
zijde of wol!

NOöy

Voor een
vlot en leuk
JURKJE
in 3 dagen klaar!

Mevr. DE N1JS
EMMAWEG 8 - TEL. 3095

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

De Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers
te Bentveld VRAAGT ter assistentie van haar
administratrice een

jonge vrouwelijke kracht
Steno en typen vereist.

Sollicitaties te richten aan de directeur
Dr. A. van Biemen. Bentveldsweg 5. Bentveld.

RflA&KT MACHT"

Voor leden komt beschikbaar
de boven-duplexvvoning:

Huurprijs, alle kosten inbegrepen, ./8.10.
Opgave schriftelijk bij de secretaris Dr. C. A.
Gerkestraat 22, vóór Dinsdag 13 Ocïober 1954
des avonds r uur. D. v. Dijk, secr.

Instituut voor Arbeidersontwikkeling

Herdenkingsavond CHOPIN
D O N D E R D A G 14 OCTOBER zal de
bekende pianist MARTIN KLCOS werken
van Chopin vertolken en deze toelichten.
Na. de pau:e :al de Heer A. SPRONKERS
over leven en werken van Chopin vertellen,
DIT IS EEN PRACHTIGE AVOND
DIE U NIET MOOGT MISSEN.'
Aanvang 8 uur.
«DE ROTONDE», Strandweg 21

Entree leden 75 CEXT. Niet-leden ./'1.25

KLAVERJASSEN
OEM. K.J.C. „VRIENDENKRING",
Clublokaal Zomerlust.

Will U dit seizoen een
gezellige avond klaverjassen?

Meldt U zich dan als lid bij een der
onderstaande adressen: Secr. F. Luykx. Hoge-
weg 24; Voorz, J. v.d. Kuift. Hoge\veg 30.

zich laten verleiden tot een concurrentiestrijd ten koste van
de KWALITEIT! - Toch zijn WE niet duur; we bezorgen niet;
geven geen crediet; eigen vlees\varenfabriek; grote omzet; ratio-
nele verkoop enz. enz. Dit zijn enkele van de vele kosten-
besparende factoren waardoor wij onze prijzen laag houden.
LAMS VLEES:
Carbonade ƒ 1.48 500 gr.
Lappen v.a ƒ1.58 500 gr.
Bout ƒ1.98 500 gr.
VARKENSVLEES:
Carbonade v.a. .. ƒ1.68 500 gr.
Magere lappen .. ƒ1,98 500 gr.
Fricandeau ƒ2,25 500 gr.
Filet ƒ2,25 500 gr.

WEKKEND-RECLAME: /
lOOgr. hamen 100 gr. gek. worst . .. (,

Gebfs.
Haltestraat 3

RUNDVLEES:
Doorr. R. Lappen ƒ 1.68 500 gr.
Magtre Lappen ƒ l,98 500 gr.
Fijne Rib /'1,98 500 gr.
Eiefstuk ƒ2.50 500 gr.
Staartstuk ) n r\r-
Fnüec&te 2,/D
Lende l '
Rosbief -' =00 er.

69 et

Zandvoort - Tel. 2994-2643

WEG MET LUCIFERS!
Koop een

BSitz Gasaansteker
Te Zandvoort alleen
verkrijgbaar bij:

P. j. B
ORANJESTR. 1 - TEL. 2327

Adminisiraiiekanfoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselasn 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

TOURINGCARBEDRIJF

P. KERKMAN
Haltestr. 63 - Tel. 2214 en 2560

A.s. DINSDAG en
DONDERDAG naar,

Snip en Snap's Revue:
„Made in Holland".
in Theater Carré te Amster-
dam. - Uiterlijk 3 dagen van

te voren opgeven.

Een nieuw
japonnetje?

Begin dan
met een
WA L A l

Waarom
toch een
WA L A 9

f Omdat WALA U de
aangename verras-

sing van een soepel,
elegant figuur geeft

en Uw nieuwe japon

minstens één maat

kleiner doet vallen.

De WALA-vormbalans
garandeert U bovendien

maatperfectie en
volkomen bewegings-

vrijheid.

geeft

vormbalans

Wola-Coreetten van 14.90 tot 45.-
Wala-Beho's van 2.95 tot 19.50
Wola-Gaines van 12.75 tot 53.50
Wala-Onderjurken v. 7.25 lot 21.50

De verkoop slaat geheel onder leiding
van Mevr. Peters-Smit, bekwaam
corsetspcciaiiste niet een 20 jaar
lange ervaring. Zij is gaarne bereid U
na telefonische afspraak persoonlijk te
adviseren.

Telefoon 10605

Gr. Houtstraat 110, Haarlem, t.o. Cinema Palace

Theater „SVBonopole
Dir. Gebr. Koper

91

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 8 t.m. Zondag 10 October 8 uur
JOHNNY WEISSMULLER - MAUREEN
O'SULLIVAN en NEIL HAMILTON in:

Tarzan's Avonturen
Grootse en sensationele oerwoudopnamen.

(Toegang 18 jaar).

Vanaf Maandag 11 t.m. Woensdag 13 Oct. 8 uur
Een lach en een traan een hartver-
scheurend verhaal. RED SKELTON in:

De Clown
met JANE GREER - LORING SMITH
PHILIP OBER. (Alle leeftijden).

Zondagmiddag 10 Oct. 2.30 uur Speciale matinee
Wij brengen U de Culturele Jeugdfilm:

Avonturen van Jopie Slim
(Alle leeftijden).

Donderdag 14 October 8 uur
Onder auspiciën van Stichting Culturele
Kring „'T HELM" presenteren wij U de
zeer bijzondere film

Zij die vergeten worden
(LOS OLVIDADOS). (Toegang 18 jaar).

Reservering der plaatsen voor deze voorstelling
op de dag der voorstelling van 11.00-12.30 uur.
Telefonisch onder no. 2550 van 12.00-12.30 uur.

BALLET
Clubjes voor kleuters, kinderen
en volwassenen.

MODERNE
BEWEGINGSKUMST

Bevorderlijk voor de souplesse en het
corrigeren van het figuur. Aan te be-
velen voor dames van iedere leeftijd.

MODERNE DANSEN
QUICK-STEP, ENGELSE WALS,
TANGO enz.
Uitsluitend privé-onderricht
of besloten clubjes.

Dansschool
i 'l f \ I ILsly Urgodet
Burg.Engelbertsstr. 62 - Tel. 2393
Prospectus op aanvraag.

Zojuist vers ontvangen
onze alreeds bekende

Amandel Specylaas
250 gram 59 et.

Zonder amandelen 250 gr. 49 cent
PINEAROTSJES 1ÜO gr. 55 cent
IJSCHOCOLADE 100 gr. 55 cent

-- CHOCOLADE, licht gewicht 100 gr. 65 cent
Voorradig alle eerste klas merken
BONBONS en CHOCOLADE.
Ook voorradig STROOPWAFELS.

VERKADE KANTKOEK 5OO gr. 43 et.

Chocolaterie M. C. VAN NOL
TELEF. 2364 - KERKSTRAAT 34

Stichting culturele kring «'T HELM»
THEATER MONOPOLE, 8 UUR
de Mexicaanse £ilm van Bunuel:

Los Olvidados
(Zij die vergeten worden),

In het voorprogramma o.m.: De Stormbezweer-
der; De wereld verdeeld; Picasso's Guernica.

f 1,50 b.i. Zie voorts de advertentie
Theater Monopole.

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Tevens het adres voor al
Uw bloemen en planten.

Elke dag
verse bloemen!
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GEEN FATA-MORGAN A

H ET ZAL DIEGENEN, die het
millioenenplan voor het

Boulevard-centrum van Zandvoorts
burgemeester bij de eerste aan-
kondiging daarvan met een mede-
lijdend schouderophalen hadden
ontvangen, -waarschijnlijk niet erg
prettig hebben gestemd, toen Mr.
H. M. van Fenema vóór de afwer-
hlng der agenda in de raadsver-
.gadering van Dinsdagavond j.l. voor
•een stampvolle tribune en onder
voelbare spanning mededeling deed,
dat dit plan geen fata morgana is,
maar pure werkelijkheid lijkt te
gaan worden. Het zal deze „bouwers
aan Zandvoorts toekomst", die
slechts een minachtend lachje over
hadden voor deze fantastische plan-
nen van een al even fantastische
burgemeester — hetgeen tot gevolg
had, dat steeds meerderen vooral
de laatste dagen dit enorme plan
Tjepaald lachwekkend gingen vinden
-en de burgemeester al evenzeer, —
wel héél erg hebben verbaasd, dat
deze opzienbarende onthullingen
-thans door hem met véél vreugde
-werden gedaan.

Maandagavond a.s. komt de raad
bijeen om met dit grote plan te
•worden geconfronteerd. Dan zullen
zeven leden van de combinatie, die
-er zich vóór heeft gespannen om te
trachten, het te realiseren, zeven
mannen, die een naam hebben in
ons land, die klinkt als een klok,
dit plan aan de hand van de teke-
ningen komen toelichten op tech-
nisch en financieel gebied. Dit zal
een besloten vergadering zijn.
Daarna zal de raad in het openbaar
•de vergadering voortzetten, om het
plan ..Visser", dat in de raads-
vergadering van 2 September werd
uitgesteld tot uiterlijk 15 October,
opnieuw te behandelen.

Dat wij ons oprecht verheugen
over deze gang van zaken, is wel
vanzelfsprekend. Wij -weten, welk
een enorme arbeid eraan is moeten
voorafgaan, om deze affaire zó ver
te krijgen. Welk een berg van moei-
lijkheden er moest worden verzet,
vóór de zaak ,,rond" was. Maar wij
hebben geen ogenblik getwijfeld,
dat het niet zou lukken, omdat wij
van zéér nabij wisten, hoe de ont-
wikkeling bezig was zich te vol-
trekken. Eerst Dinsdagmorgen
kwam het vertrouwelijk schrijven
van de combinatie, dat men gereed
•was, cm het plan aan de raadsleden
vóór te leggen, dat was het bericht,
•waarop onder grote spanning werd
gewacht, maar het kwam, zoals
onze burgemeester verklaarde, „dus
nog" precies op tijd".

Een historische zitting zal deze
raadsvergadering van a.s. Maandag,
die op verzoek van de combinatie,
•wat dit punt betreft, geheim zal zijn,
ongetwijfeld worden. Want in die
vergadering zal over de toekomst
van onze gemeente worden beslist
en zal de raad zich moeten uït-
spreken over de vraag: ,.Hoe wilt
ge het Zandvoort van de toekomst,
groot of klein?" Badplaats op hoog
internationaal niveau of de kleine
badplaats voor de dagjesmens".

„WURF-PRAET'

WULLUM v.d.WURFF;

„Vu! veru;u.L'hting klopt ons
hart, wie de poen brengt

voor de start!"

MAAR WERKELIJKHEID

Onze raadsleden krijgen dus wel
een zéér grote verantwoordelijkheid
te dragen. Men zal moeten beslis-
s en — na kennis genomen te heb-
ben van dit enorme millioenenplan
— of men deze combinatie gelegen-
heid wil geven deze plannen voor
uitvoering gereed te maken, waar-
vcor een optie op de grond nood-
zakelijk zal zijn. Uitstel over deze
beslissing zal -waarschijnlijk wel op
tegenstand van de combinatie stui-
ten, omdat men van oordeel zal zijn
dat deze tijd van hoogconjunctuur,
die uitermate geschikt is, om het
werk aan te vangen, geen uitstel
gedoogt.

Wij zien het zó, dat de raad hier
voor een fait a compli wordt ge-
steld en dat men, zal moeten begin-
nen met deze combinatie de ge-
legenheid te geven, onmiddellijk
deze plannen verder uit te. werken.
Dat men deze richting uit wil wordt
wel bewezen door het feit, dat de
behandeling van het uitgestelde
plan „Visser" direct zal plaats vin-
den na de kennisname van het grote
plan, hetgeen erop wijst, dat men
wil weten, waar men aan toe is.
Daarbij staat het voor ons vast, dat
óók ten opzichte van het plan Vis-
ser een oplossing mogelijk zal zijn
binnen het kader van het grote plan.
Voor een combinatie, die een der-
gelijk groot project voor zijn reke-

ning kan nemen, waarmede milli-
cenen gemoeid zijn, zal het onge-
twijfeld mogelijk zijn, met de heer
Visser tot een accoord te komen,
hetzij door opname in dit grote
plan of anderszins. Onoverkome-
lijke moeilijkheden zitten hieraan
ons inziens niet vast, nog afgezien
van het feit, dat de heer Visser op
grond van zijn optie, geen enkel
recht kan laten gelden en tenslotte
geheel voor eigen risico handelde,
óók al, omdat hij met het bestaan
van dit grote plan reeds lang be-
kend was.

Grote dingen staan er voor Zand-
vcort cp het spel, want dit plan van
de combinatie is zó fantastisch, dat
het de stoutste verwachtingen over-
treft. Het is beslissend voor de toe-
komst van Zandvoort voor vele
generaties. Aan onze burgemeester
komt de eer toe, dat hij het zover
tot werkelijkheid maakte. Aan de
raad thans de opgave, mogelijk-
heden te scheppen tot verdere rea-
lisering. Wij wensen onze raads-
leden wijsheid, kracht en meed, om
met voorbijzien van alle nietig-
heden hier te handelen, zoals men
denkt, dat dit voor Zandvoort het
beste is.

En tenslotte moet nu vanzelf-
sprekend niet gedacht worden dat
nu de zaak al in kannen en kruiken
is. De grootste moeilijkheden ko-
men nu pas. Wij denken aan het
historische woord van Churchill,
gesproken bij het begin van de in-
vasie: „Denk niet, dat dit het begin
van het einde is, dit is nog slechts
het einde van het begin" Zo is het
óók hier. K.

Een opgewekte raadsvergadering
Het leek wel, of de optimistische

mededelingen, die de burgemeester
had gedaan bij de aanvang van de
Dinsdagavond j.l. Pehouden raads-
vergadering ten aanzien van het
Boulevardcentrum-plan, een opge-
wekte stemming bij de raadsleden
had opgewekt, alsof men opgelucht
was, dat thans de kogel door de kerk
was, want zelden vonden wij de
raad in humoristischer stemming
bijeen en er waren vele kwink-
slagen, die somtijds zelfs benauwd
angstig de grens naderden van aan-
tasting van de waardigheid der
raadsleden, die tenslotte toch het
hoogste college in de gemeente vor-
men. De uitlating van de heer Gosen
die tijdens de rondvraag opmerkte,
dat „het geflikker van het flikker-
licht aan de Dr. Gerkestraat geen
flikker geeft", was daar wel een
sprekend voorbeeld van. Dit neemt
niet weg, dat dergelijke raadsver-
gaderingen, waar de toon prettig is
en een goede verstandhouding
heerst en waar men ook ernstige
kwesties met ernst behandelt, aan-
genaam zijn om bij te wonen.

HUISVESTINGSCOMMISSIE.
De agenda ving aan met de ver-

kiezing van een adviescommissie
woonruimtewet, in de volksmond
de „huisvestingsccmmissie" ge-
naamd. Een schrijven bij de inge-
komen stukken, waarin de heer A.
van der Mije te kennen gaf, als lid
der commissie en dus tevens als
voorzitter te bedanken, werd, na-
dal de voorzitter onder bijval had
voorgesteld, dit ontslag te ver-
lenen met dank voor de 7 jaar ge-
durende welke de heer A. v.d. Mije
dikwijls onder zéér moeilijke om-
standigheden zijn taak op bewon-
derenswaardige wijze had vervuld,
voor de heer SLEGERS aanleiding
te vragen, wat de reden van dit
bedanken was. Geschiedde dit soms
omdat enkelen hem niet meer als
voorzitter wensten? Spreker drong
erop aan, thans de gehele commissie
te wijzigen. Er is over deze com-
missie véél critiek, terecht of ten
onrechte. Spreker stelde voor, deze-
voordracht terug te nemen en een
andere in te. dienen. Hr. TATES
viel de heer Slegers bij en wilde
óók nieuw bloed in de commissie
brengen, hetgeen Mevr. MOL de
opmerking ontlokte, dat dit in prin-
cipe misschien juist was. doch van
de oude garde bleven er na het be-
danlien van de heer v.d. Mije nog
slechts 2 over, hetgeen volgens spr.
toch geen aanleiding kon zijn tot
alflehelc wijziging.

De VOORZITTER merkt op, dat
het hier geen voorstel, doch slechts
een voordracht van B. & W. betreft.
De raad is vrij, te stemmen wie men

wil. • Nadat door de heer TATES
verschillende, namen zijn genoemd
van nieuwe candidaten. wordt tot
stemming overgegaan. Tot leden
worden gekozen: P.Korstenbroek Jr.
Bentveld, 8 stemmen; S. Slagveld,
8 stemmen; Mej. G. Bokma, 12
stemmen; D. van Duijn, 8 stemmen
en B. Bosman 8 stemmen.

Tot plaatsvervangende leden:
Mr. J. van Galen, 15 stemmen;
J. H. Steetskamp, 15 stemmen; D.
Vader, 9 stemmen; A. Molenaar. 8
stemmen; Mevr. K. van Dijk-rfa-
meeteman, 8 stemmen.

De voorzitter deelt mede, dat het
college zal beslissen over de in-
delingen in de maatschappelijke
categorieën welke de gekozenen
zullen vertegenwoordigen.

BEJAARDENTEHUIS.
De benoeming van 4 leden in het

bestuur van de stichting „Zand-
voorts bejaardentehuis"- doet de
VOORZITTER vooraf opmerken,
dat er nog een naam voor dit tehuis
zal worden gezocht. Voorts moet
erop gerekend worden, dat de aparte
woningen nog niet direct zullen
kunnen worden betrokken. De hui-
zen zijn nog te vochtig en eromheen
is neg een rimboe, zodat het begrip
„binnenkort" wat rekbaar zal moe-
ten worden gezien.

Hr. GOSEN vraagt, of de stich-
tingsacte reeds werd verleden en
waarom de raad er geen inzage van
kreeg. Wil tevens graag weten, of
de geldlening van 2'/« millioen al
werd afgesloten. Mr. PORRENGA
sluit zich bij deze vragen aan en
vraagt tevens ol het de bedoeling is,
thans vier raadsleden te benoemen.
Cok de heren LINDEMAN en Dr.
BREURE willen dit graag weten.
Hr. WEBER acht het niet nood-
zakelijk, dat uitsluitend raadsleden
worden benoemd.

De VOORZITTER deelt mede,
dat de stichtingsacte is gebaseerd
op het raadsbesluit. Niets anders
wordt daarin genoemd. Heeft geen
bezwaar deze acte, wanneer die
binnenkort zal zijn verleden, aan-de
raadsleden ter visie te geven. De
lening wordt in termijnen gestort
on de garantie ging dus nog niet in.
Do raad is geheel vrij. uit of buiten
zijn midden mensen voor dit bc-
stuur aan te wijzen.

Nadat de heren Lindeman, Gosen
en Porrenga benoeming van raads-
Icdcn nogmaals hebben bepleit,
worden na stemming de volgende
raadsleden gekozen: Mevr. Mol en
de heer Lindeman met 15 stemmen
en de heren Dr. Brcure en S. Slag-
veld met 14 stemmen.

Het voorstel van B. & W. om de
lonen en salarissen van het ge-

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

Permanent of niet?
Millioenenpian werpt schaduw over «Garni»
Raad gaat in beroep bij de Kroon

Bijna anderhalf uur lang heeft
Zandvoorts raad Dinsdagavond ge-
debatteerd over de vraag, of pavil-
joen Garni een permanent gebouw
is, zodat men de eigenaars de grond
zou behoren te geven in erfpacht
vcor 50 jaar, waarom werd ge-
vraagd, met recht van koop, het-
geen de raad in de vergadering van
23 Maart j.l. toestond, doch welk
besluit thans door Gedeputeerde
Staten werd teniet gedaan, hetgeen
tot gevolg had, dat B. & W. thans
hun oude voorstel ter tafel brach-
ten, om deze grond van jaar op jaar
te verhuren.

Het werd een enigszins bewogen
debat, waarin alle raadsleden het
eerlijk meenden, waarbij men niet
tegen zijn geweten in wenste te
handelen en waarin het sentiment
een niet te verwaarlozen factor
bleek.

Hr. WEBER opende de rij der
sprekers en zei, dat hier nu een
geval was, -waarbij het een raads-
lid moeilijk wordt gemaakt. Er is
volgens spreker niets gewijzigd,
waarom zou men dan een vroegere
mening wijzigen? De enige, oplos-
sing in deze kwestie blijft „De
Kroon". Volgens spreker weet het
gehele dorp, de raad en het Rijk,
dat dit gebouwtje permanent was.
Tech wordt verlangd, het tegen-
overgestelde te erkennen. Waarom
werd aan de raad eerst niet ge-
vraagd, het gehele plan Friedhoff
af te keuren, dan zou automatisch
dit paviljoen niet permanent zijn.
Spreker wil rustig afwachten, wat
de Kroon in deze zal doen en ver-
zoekt, uit een oogpunt van recht en
billijkheid een uittreksel mee te
zenden van de notulen, waarin het
eerste raadsbesluit staat opgetekend.

De heren TATES en SLEGERS
vallen de heer Weber in alle op-
zichten bij, doch Dr. BREURE
spreekt van een gewetensconflict,
waarvoor hij zich ziet geplaatst, n.l.
enerzijds het belang van de gemeen-
schap, anderzijds de vraag: „Wat
werd deze mensen beloofd?"

Hr. LINDEMAN, betoogt, dat in
verband met het grote plan, „Garni"
een „sta in de weg" zal zijn, maar
desondanks blijft de belofte van
permanent. G.S. wijst op practïsche
redenen tot voorlopige afwijzing,
maar als 't alleen daarom ging, zou
de raad óók zo beslissen. Doch hier
spreekt de morele verplichting van
het nakomen van een belofte, zelfs
al zou het gehele plan Friedhoff
ongedaan worden gemaakt. Spreker
ziet geen andere mogelijkheid dan
een beroep op de Kroon.

Mr. PCRRENGA blijft vóór het
voorstel van B. & W. tot verhuur
van jaar op jaar, evenals dat de
eerste maal het geval was, terwijl
Hr. GOSEN meer voelt voor aan-
houden van dit voorstel en eerst
mensen te horen over de beloftes,
die aan de eigenaren werden gedaan.

Ir. v. KUIJK vraagt zich af, of
deze zakenlieden zich baseren op
beloftes van mensen, die geen be-
loftes mochten doen. In het huur-
contracl wordt wel degelijk gespro-
ken van afbraakmogelijkheden en
dat contract werd door hen onder-
tckend. Deze clausule wijst toch
zeker niet op een permanent karak-
ter van het gebouw.

Hr. KONING is van mening, dat
hier wel degelijk een permanent
gebouw staat. Die verzekering onl-
vingen de eigenaren o.a. van oud-
burgemeeEter Van Alphen en van
Ir. Friedhcff.

Hr. SLAGVELD wil alle franjes
van dit voorstel wegdoen en ccn-
voudig dit voorstel van B. & W.
niet aannemen en de Kroon laten
beslissen.

De VOORZITTER zegt, dat het
plan Friedhoff intrekken een
paardenmiddel zou zijn. Wanneer do
raad in beroep wil gaan. ..accoord!
Doch het college heel'L daaraan
F,cen behoefte. Ir. Friedhoff kan
wel fezesd hebben: ..Dit schouw i.s
permanent, msar Ir. Friedhoff hcci't
óók pe?epd: ..Wat dooi', mij in liet
wcderoptouwplan ontworpen werd.
komt er niet". Is het. met het oog
op het gemeentebelang nu wel ver-
stand!", na 9 jaar, bij een totaal
gewijzigde toestand, dit kleine
plekje (.'rond in het grote plan
permanent te verklaren, uitsluitend

nog wel op sentimentsgronden?
Dit gaat spreker wel wat ver.

Uitvoerige replieken volgen,
waarin alle sprekers hun standpunt
handhaven. De VOORZITTER wijst
dan op demogelijkheid van schade-
vergoeding aan gedupeerden door
uitbreiding of wijziging van uit-
breidingsplannen, ingevolge de ver-
ordening van 1950. Volgens spreker
zal de combinatie, die het grote plan
voorstaat, lachen om dit kleine
stukje grond. Het grote object
wordt daardoor niet in het minst
verstoord. Een beroep op de Kroon
zal tot eindeloos uitstel leiden, óók
voor de betrokkenen.

Hr. SLEGERS oppert het denk-
beeld, het voorstel aan te houden en
deze kwestie in de vergadering van
18 dezer te bespreken met de heren
van het grote plan

De VOORZITTER zegt dan, dat
in het kader van dit grote plan het
paviljoen onmogelijk kan gehand-
haafd blijven. Dit zal de heren op
18 dezer wel duidelijk worden.

Weth. v.d. WERFF doet hierna de
opzienbarende mededeling, dat de
eigenaars deze erfpacht met recht
van koop niet voor zichzelf vragen.
Zij willen n.l. het paviljoen ver-
kopen en daarom proberen zij —
hetgeen zakelijk gezien zéér juist
is — deze erfpacht te verkrijgen,
hetgeen vanzelfsprekend de ver-
koopprijs aanmerkelijk zou verhogen.
' De VOORZITTER doet het com-
promisvoorstel, dat de raad zal be-
sluiten, bij toepassing van de
schadeloosstellings-verordening dit
gebouw permanent te verklaren.
„Wat de heer v.d. Werff opmerkte
was juist", zegt spreker

Hr. LINDEMAN vindt dit com-
promis-voorstel inconsequent. Het
lijkt er aanvankelijk op, dat tóch
dit voorstel van de voorzitter ten-
slotte voor de raad acceptabel zal
zijn, doch dan is het wethouder
KERKMAN die roet in het eten
gooit, door te verklaren, het eens
te zijn met allen, die het voorstel
van B. & W. steunen. Niemand had
recht aan de eigenaren beloftes te
doen. Waarom kwamen deze men-
sen niet eerder met hun verzoek?
„Tussenvoorstellen accepteer ik
niet", zegt de wethouder, „één van
beiden: of het voorstel van B. & W..
is juist, óf dat van de tegen-
standers".

De VOORZITTER ziet er dan
blijkbaar geen gat meer in en gaat
over tot stemming over het voorstel
van B. & W. tot verhuur der grond
van jaar op jaar, welk voorstel met
8 tegen 7 stemmen wordt verworpen.

Eerst tijdens de rondvraag blijkt
dan uit een vraag van Hr. Slegers
dat dit resultaat nog niet heeft in-
gehouden, dat nu een beroep op de
Kroon automatisch volgt. Een
nieuw voorstel wordt daarvoor in
stemming gebracht, hetwe'k met
9 tegen 6 stemmen wordt aange-
nomen.

Maak de trieste, donkere na-
jaarsavonden gezellig met
een RADIO van
Henk Schuilenburg
De Goedk. Amsterdammer
Gr. Krocht 5-7 - Tel. 2974
Reeds v.a. ./98.—. Ook op ge-
makkelijke betalingscondities

Uitvoering Accordeonver.
Zaterdag 16 Ocl. zal de accordeon-

vereniging „Zandvoort" haar ccrste
uitvoerins in dit seizoen geven in
theater Monopolc onder leiding van
de directeur de heer J. Davids uit
Haarlem. Een tiental nummers,
waaronder verscheidene nieuwe.
?al worden ten gehore gebracht.
Ter aanvul l ing van het programma
zal een cabarot-variclü-voorstcllins
werden ingelast, waaraan wordt
medegewerkt door ..The t\vo Cor-
tyV'. acrobatiek, de operettezanSL'-
rcs Claire Russcl. Nick Godart
piano- en accordeon-solist. Klaas
Koomen, imitator en Mr. Coko met
muzikale dwaasheden. Na alloop
volgt ten bal met medewerking van
de dansband ..The Moonlight Scrc-
nadcrs", cnder leiding van de heer
H. Hi lder inR en met conference van
Dick Smit.
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De vrouw mei het
geschonden gelaat
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Voor Uw JAPONNEN
BAKELS Sinds 1874.

de cnte:zer.-tr-Z5L-r.Ye5":e3 alle ™erde:
ct-gilCit. er. es" verder me" hè

der l

>ileine gerr.eer.te Zandvoort. rr.o=:
vrer>:en met ci:ier=. die aan een ".ad

gt.-r:cer.t.& aLs badpiaats en het vele

Vesten en Pullovers
BAKELS Sinds 1874.

Kr .GOSr,X hekelt iel ce <r.-er-
heid. die van dit alies de schu.ld

lende overheid en een ^ileine; ge-
meente. die haar best doet. doch cp
ce vingers wordt getut. De over-
heid Zegt: -Zet de tering naar de
nering", maar ais de gemeente dat
doet. dan krijgt de gemeente de
tering en de overheid de nering".
Verschillende posten op de begro-
:ir,g -vorden hierna door sprei-:er
üarseval.en.

V.""eth. KEHXMAX zet u:n-oerig
ce motieven uiteen, die tenslotte
hebben ge'.eid tot de voorgestelde
v.-:;z:gingen. -.vaardo-or het tekort
•o', rond .• 70.300.— is gedaald, en
beantwoordt de spre'-ters.

De VOOKZITTïR merkt dan nog
op. dat van het . Politieiront" nog
geen nieu-.vs is te rr.elcen. doch dat
de u!t:-:ermg=-.vense;:->:he:d door 3.
u. V". steec5 opnieu-.v onder de asn-
cacht var. het R:ik -.vordt georacht.
Ket voorstel -.vordt dan met a2ge-
:r:ïrjs stemmen aanger.omen.

HfifnEfl hand Gelei
Een vorstelijke handverzorging

Ket voorste! tot benoernir.E van
cc- heer G. Keur :n dienst van hè:
2J-S- en -.va'erje:d!ngrjedr.;i: het be-
vr.rderen van ce heer A. Ka'.i: b:i

evir.als Hr. J. C. M. van E:;k b.i

a.Tib:r.r.ë&r Ie -:lts-e. per l Xov. a.s.
r.üdLt h.; m de iunct:e zal Ziin gt-
trcder. van de hc-er L. Slagveld. d:e
de d:er.=t pub'.ieke -.verken met in-
ranr. VL.I l Xovtrr.otr met pensioen
zal gaan verlaten, \vcrdt op voo:-

Huidgertezifrg
•«*
•

brengt ce vccrzitter danl: voor de
telangsteiling der raadsleden t:;-
cerxs zijn ziekte cnder-.-ond-en en de
hem gezonden verrasstng' met c-este
v/ensen voor een spoedig herstel.
waarvoor spreker zeer erken:eli;k
is. Daarna deelt Mr. Van Fer.ema
mede. dat op voorstel van een
raadslid. d:e onbekend wenst te
blijven, alle raadsleden spontaan
besicter: hebben h'ur. presentiegel-
cen van deze avc-nd beschil-raaar te
stellen voor het ionds ontheemden.

Om ruim 11 uur ging de raad ten-
siotte tot besloten zitting over. K.

KERKO HEMDEN
BAKELS Sinds 1874.

Bazar Hervormde kerk
Xa een intensieve en langdurige

voorbereiding za! de bazar van de
Hervormde l-:erk op Dins.dag 19
October des middags om 2.15 uur
ofiiciee! v.-orden geopend in gebouw
..Ons Huis". Deze bazar beloof", zéér
groot van opzet te worden, zal Dins-
dag. Vroensdag en Donderdag d.o.v.
geopend zi;n zowel des middags als
ces avonds er. "\Voenscagrr.iddag als
extra a:tract:e voor de runderen een
poppenkasrvertonir.g te aar.schou-
wen geven.

Ned. Chr. Vrouwenbond
De eerstvolgende vergadering van

de Xec. Chr. Vrouwenbond te
Zandvoort :s vastgesteld op Vri.idag
22 Oc'ober in de n:euv.-e consistorie
der Hervormde kerk. Mevr. G. Gil-
hu:s - Srnitskam.p uit Amsterdam
zal dan spreien over hè* onderv.'erp
..De vreugde van de arbeid ' .

Spreekuur burgemeester
De burgemeester van Zandvoort

ZE', cp Woensdag 20 October a.s.
g'.cn spreekuur houden.

Oranje vereniging
Kct secretariaat van de Oranje

v&rsr.ising kwam deze v.-eek in hst
bezit van het Korj:nl:;;.ik Besluit

d.d. 5 Cc:. ;.]. -.vaarb:; ce stsïuten
der veren:gir.g z:;n goedgekeurd.

Bekendmaking

Cor van Eldik
Haltestraat 1 2 - Telef. 261 6

Reclame-aanbieding
5~j'.> gr. VAHKS^BCA33OXAI>E 'sch..; .. Vï-70
5 J3 gr. KALFSZA??Z1>" ipnma i V? .25
51>1 ET. KAI-FHZHICAICDEAV -'2.50
53"J gr. KALFSSOP^T r: -3.13 >2-3:i

_Voor de boterham:

Ï^Ptr?"" v 75 Ct.

:"loJ".'5ËrV£Ï-'er^trsts 65 Ct.

Het neusje van de zalm!

/ T.'s^ri;c»uisr. •=-=~ n-suvr H.=cüc~z>£=~r:I
£-2 .̂ ~^ SChl2-li£~. "™ OUC.8 H^ÜO

~~.-: - !D~_u.T=_= .̂~ özTS-n

' HZ!-: vrz? 5CHOCX SCKZ?: Stofzuigers op

>cver etc. ~•~•? '.e-,-srs\ s-, repc-e-ei pi'c^rric-

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PEMAAT
KOSTVSRI.OHHXSTRAAT 7 - TZLSF 2534_

l.lA:-t.TACTUHZXZAAK J. Th. SOP.T
"•."HAAGT voor Zandvcort: een

1ste en een aank, Verkoopster
na B uur: Grote Krocht 32.

Zarjdv. Operette Vereniging
Secr. KI. Krocht 5 Telef. 25-02

Voor de opvoeringen, van de wereldberoemde
oparer.e

De Zigeunerbaron
Muziek Joh. STRATTSS. Aanv. precies 7.45 uur

ziiri nog enkele plaatsen verkrijgbaar voor
MAAXDAG 25 en DOXDERDAG 28 October bij
..Het VTcnder van Zandvoorr". Swaluëstraat 9.
Tel. 2413. TVoensdog 27 Ocrober is uitvertcocht:

In verband met V6 T P13atS j R g

an onze zaa.-i naar

H A L T E S T R A A T 5
zult U ir. de komende weken onze etalage
niet zo verzorgd vinden, als U dit van
ons gewend is. Het is ons deze weken
namel:;k niet mogelijk, datgene te etaleren
wat wij gaarne zouden willen, doch wijzen
U in dit verband op de bekende slagzin:

7TAT U KIZT ZIET IX DE ETALAGE.
VINDT U 3IXXE\:

Opticien LOOMAN
KALTESTRAAT 58 - TELEFOON" 2174

FAMIÜË-DRUKU/ERK

STENCYLWERK - TYPEWERK - B1NDWERI

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507



Gezelligheid Open haardvuur
ZOMER EN WINTER GEOPEND. Klein match biljart

Sfeer
ZOMER EN WINTER GEOPEND.

Nie~a~d hee^t iets ger-osrc; alles was
coeo' cesioier. Toc'i zijn :e er in
oeslseod, ds teóen vsn Het c ulsters
cltde. Veel, wsi grccte waarde h=c',
ts we~ en biTtt wee. U zjit nieuw
rr.oeien icoooen en ds. 'test celc, veel
geld tegenwoordig. Verze'-cerï U tegen
inbraak, maar kijk oo'< r.'sr goe: uil
Wendt U tol een beorijt, cat U voor
ce voile 'iOO:c de schade vergoedt-
Kei risico is voor ons en U kunt
rustro sla Den

VAN VLIET
ASSURANTIE
100% GARANTIE

F.M.VAM VLIET SANTPOORT

Restaurant «La Mer-

Bami en Nasi Goreng

TAXI
2560
P. Kerkman

.-.eg la.

SÏ-AGERSLZEHLIXG = = -
vraaHd bij Cor van Eldtk

Denk om Uw
BROODBELEGGING

KOPER's

TEL.2113 (v j. Het Blaaspaleis)
Grota Krocht 2-Qa.

. „'t HELM"
behoeft Uw steun

iCafé Oomstee
\ Iedere Vrijdag gekookte
! eo gebakken mosselen.

Interessante demonstratie

sant en men wordt docr de prope-

in ce geneimen. die het bakken var.

DINSDAG 26 OCTOBER

-og ™orden b:; gevoegd.

P. Waierdrïnker

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop ven R IJ TT J E L E X,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken;

Stofziiigers. electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

SMEDESTRA.AT 19

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARÏËNBOSCH"
rtaan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

U EENS EEN PKOEFI
Hogeweg 29 - Telef. 2454

P-"..-s^r ...,_e ^=:.r>>.'r._ ^r.. ce ^.^^n-
TlEe -£2.r;. met vruchten ^esarneerd.
die tenslotte -.verc verlcot. werd
vaj^elisprekend dc-or de gelukkige
rr>=t grote vreugde m cc-tvarigït ge-
nc-.en.

IVïen zegt. c=t zelf bakken héél
eenvoudig is. v-rij zeikeen dat rrun-
nen ceanten. ~sar csn ntc-et U toch
eerst deze democïtratie hebben
gezien. Een demonstratie, die gratis
toegar_:-tel:;k is en -.vaarvoor het
"oezosk met tot eénnt&al oeperrtt
behoeft te blijven.

"iVy vertvachters 6ól-t in Zandvoort
voor dit gebeuren. v.-a£r-.-oor vrij —
'vat de bijzonderheden betreft —
vervn'zen naar es sn dit nurt^nter
voorkomende advertentie, ercte be-
langstelling.

Doktersdienst
Ken gelieve hier\-£n gebruik te

maken uiislxütend bij noodgevallen
ran Zatsrc^agnüddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.$. Zondcg: Dr. 3. Er.tzinger.
Brederodestraat 1. Tel. 2181.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebniik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

.4.s. Zondag: Zr. C. VT. van Dijk,
Ganhuishofje 27. telefoon 2791.

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK. KOOP EEX BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union ri.nvielen rr.et hulprnotor. Geheel
compleet ƒ 568. — . K. M. V,". (Ket Motorisch V.'onder) geheel com-
pleet f553.-. Agent Ralieieh en Union rijv.-ielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEF. 2323

Na deze „zonloze" zomer
heeft U extra behoefte aan

WARME KLED1MG

JEN 10.85
11,45 ^^

?YA_M.-V>

12,9D 6--95

14.4? 12,95 ~ :rlr.t -.̂ h. ;r. rc-ord

J O N G E N S
ri-v.- i \• j^-x

11.90 5.95

DAMESTROTTJES en VESTJES
in alleraardigste modellen en kleuren

^-.ree^ts 3AXE5; _ .V*:.* >s
.V%lRVIi."i5 5j4o vs^je' Zsi- i—te \VOLLIN

VE-TJES. ei-., k!. ^--.75 23,15
3A^fk^%lf;£5 cv.-. ^. 12,15 15,35

Iet:<r fl-f'Jên ?EÏGXOIR5 16,15 9 5LANEI.LEN LAKENS
:.-•' c- rree; SJlr ^j9o

GtVI. f^nr-cn PEIGNOIR? 26.95 9.45

l i p'ffG'NOÏRS".'"""
e I f-.-, -.----.t.' EL. LAKENS 9,95

27,95 • G ;<: EL. LAKEN? 10.95

J.Th. K
De FIPSCX demcnstreert

en .-'S3.5D. 3el cp en v.-;; j

r.;dst:^. TELZFOOX 2S51.

TelLfoon :>>5 HEEM57EDE

3ER OO.\ !\' IJ.VL~!DE\

Slagerij LA VIANDE

EXTRA RECLAME
5M gr.GEHAKT en l pakje Margarine vc-or /1.5.J
DOORREGEN HUXD-:RLA??HNP . . .-i.so soo gr.
MAGERS en £;'ne RI3LAFPEX . . .-'1.85 500 gr.
LEXDE .......................... ƒ2.10 500 gr.
HCS3IEF ........................ ƒ2.- 500 gr.
3IEFSTUK ...................... ƒ2.50 500 gr.
STUKJES VOOR DE SOE? ____ ƒ 1.50 500 gr.
WZZKEND-RECLAME: *
100 gr.Pekelvlees en 100 gr.C-ek. worst *
SCHOUDER CARBOXADE ......
RIB CAH3OXADE ..............
HAAS CAR3OXAOS ............
VARKEXSLAPPSX ..............
VARKEXSFRICAXDEAU ........

Kleine Krocht 1 - Telefoon

f 1.60 500 gr.
r 1.S5 500 Er.
r"1.95500sr.
72.- 500 gr.
ƒ2.40 500 gr.
2432

Voor Uw drukwerk:

Drukker i j Van Petegem & Zn.
Kerkstras'. 28 - Telaf. 27S3

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort i
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Teren^ he*cdres voord
L'to bloemer. er. plcr.rer..

Tg Elke dag
- ;/ verse bloemen!

Simavi-collecte
Be jaarlijkse collecte voor de

Staavi sa! dit jaar ;n onze ge-
meente a.s. Zaterdag 16 October
worden gehouden. We behoeven U
deze sympathieke inzameling, be-
stemd voor de lichamelijke nood
onder de inlandse bevolkingsgroe-
pen in Suriname, de Antillen, enz.
zeker nie; neg eens extra aan te be-
velen. Er is r.og altijd zéér grote
nocc en medische hulp blijft méér
dan ooi: noodzakelijk. Geeft daar-
crn allen rnet milde hand. opdat
Zandvoort ook dit jaar een goed
figuur maakt.

Amateur Fotografenver.
Lange lijd heeft de Zandvcortse

amateur fotografenvereniging niets
van z:ch laten heren. In de oor-
zaken daarvan zullen \ve ons niet
verdiepen, doch véél meer er gaarne
mededeling van dcen. dat Dinsdag-
avond a.s. voor het eerst weer deze
sympathieke vereniging in het
cpentaar zich zal gaan vertonen in
hotel Keur. waar des avonds om S
uur cc-n propascnöa-avond wordt
cchouden. Men heeft de zaak rnet-
een extra =xed opgezet en een ir.te-
rcs?r=r/.e avcr.d staat de bezoekers
te wachten. De heer J.M. Meerkerk
ui: Bc-nncbrcek zal die avcr.d een

lezing houden met door hem ver-
vaardigde iantaamplaatjes over
..Het dier van nabij". Een inte-
ressant en dankbaar onderwerp.
waarin de heer Meerkerk zich uiter-
mate heeft gespecialiseerd. Xiet
alleen de door hem vervaardigde
plaatjes zijn het aanschouwen ten
volle waard, doch bovendien bezit
deze begaafde spreker een prettige
en boeiende verteltrant, waarnaar
men uren zou willen luisteren. Wij
kunnen elke amateur-fotograaf ten
zeerste aanraden deze boeiende,
leerzame en belangrijke avond te
gaan bijwonen. Men zal er geen
ogenblik spijt van hebben.

Deze avond is gratis toega-nkeli;k
en wordt gegeven onder auspiciën
van ..de Aeia".

HOOGWATER
K.VT. L.W. H.V.: L.v:. Strcnd

Oct. bc r:/dbacr
17 6.50 11.— 19.13 2.- 11.00-17.00
18 7.47 14.30 20.13 3.- 11.30-18.00
19 8.56 16.— 21.30 4.30 1300-19.30
20 10.22 17.30 23.01 6.- 14.30-21.00
21 -.19 7.30 12.51 20.— 4.30-11.00
22 1.14 S.— 13.40 20.30 5.00-1130
23 2.- 9.- 14.19 21.30 600-1230
Sc-nengesteld door P. v.d.*>Ii.;eKCr'i.

Raadsvergadering
op Maandag 18 October n.m. S uur.
De agenda luidt als volgt:
1. Ingekomen stukken.
2. Voorste! tot verkoop — toewi.i-

zir.g — van bouwterrein t.b.v.
de bouw van de Zuidvleusel van
het z g. ..zornercentrum".

3. Rondvraag.

Intocht St. Nicolaas

Xaar wij vernemen, worden mo-
menteel in het hoofdkwartier van
Si. Nicolass maatregelen beraamd
om m onderling overleg met de
Zandvoortse winkeliers dit jaar te
komen — zulks naar het voorbeeld
van de scholen — tot één grote in-
to-chl van de Sint en zijn knechten,
welke zal plaats hebben cp Zater-
dagmiddag 20 Xovcmber a.s. De
Sint met zijn gevolg zal dar. op het
Raadhuis officieel door 't gemeente
bestuur worden welkom geheten.

Het lirt in de bedoeling, van deze
datum af tot 5 December één grote
gezamenlijke St.-Xic.-laas-actie met
een leuke a t t rac t ie voor het publiek
aan deze Sinterklaastijd te verbin-
den. In cr.s volgend nummer hopen
v.-.;, over een en ander nadere bij-
zcnderheden te kunnen mededelen.

IVOROL: De Tandpasta van standing



l
i

Het projectieseizoen is weer aangebroken! f-OTO-KINO HAMRIlRfi
Gezellige film- en nroiectieavonden bil U thuis. Wii leveren OD aemakkeliike voor- " ^Jr l \^ lX l l il VX l l / » Blf| U \J •\ V^Gezellige film- en projectieavonden bij U thuis. Wij leveren op gemakkelijke voor-

waarden (het zgn. Credietsysteem) smalfilm-
camera's, projectoren, Philips Taperecorders enz.

Grote Krocht 19 - Telefoon 2510
Laat ons eens een leuke serie KINDERFOTO'S bij U AAN HUIS MAKEN, ook in kleuren!

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Uitslagen van j.l. Zondag:

Zandvoortm. 1-L.F.C. l 0-1
R.C.H. ö-Zandvoortm. 2 0-3
Zandvoortm. 3-O. Gezellen 2 3-3
Zandvoortm. 4-E.D.O. 5 3-4
Hillegom 5-Zandvoortm. 5 2-12
VI. Vogels 3-Zandvoortm. 6 6-2
Zandvoortm. 7-T.Y.B.B. 7 2-15
Zandv.m. jun. b-H.F.C, f 9-3

uitslagen van j.ï. Zaterdagmiddag:
Kromhout-Zandvoortm. l 0-3
Conccrdia-Zandvoortm. 2 3—1
Zandvoortm. 3-Nw. Vennep 3 2-1
D.S.B. b-Zandv.m. adsp. c 1-1

Het programma voor a.s. Zondag:
Archipel-Zandvoortm. l 2.30 u.
Zandvoortm. 2-H.B.C. 3 2.30 u.
Ripperda 2-Zandvoortm. 3 9.45 u.
Zandv.m. 5-Spaarndam 2 9.45 u.
Zandvocrtm. 6-D.C.O. 4 9.45 u.
H.F.C. 10-Zandvoortm. 7 9.45 u.
R.C.H. b-Zandv.m. jun. a 9.45 u.
Zandv.m. jun. b-H.F.C, e 12 u.

Programma a.s. Zaterdagmiddag:
Zandvoortm. 1-Desto 4 u.
Zandvoortm. 2-S.V.J. 3 3.45 u.
R.C.H. a-Zandv.m. adsp. a 4 u.
R.C.H. d-Zandv.m. adsp. b 4 u.
R.C.H. i-Zandv.m. adsp. c 3 u.

K.J.C. Zandvoort
De stand na de Woensdag j.l. ge-

speelde 4e ronde om het club-
kampioenschap luidt: 1. E. Keur;
2. H.v.d. Mey; 3. P.Paap; 4. J.KolJr.
A.s. Zaterdag gaan de dames en
heren met de bus van Kerkman
naar Medemblik; 5-jarig bestaan
van K.J.C. Medemblik.

Handbalafdeling erkend
Het Nederlands Handbalverbond

heeft met ingang van 4 October j.l.
de handbal-afdeling van ,,Zand-
voortmeeuwen" erkend. Alle over-
schrijvingen van O.S.S.-spelers naar
Zandvoortmeeuwen zijn toegestaan.
Zondag a.s. zullen de eerste wed-
strrjden worden gespeeld.

De beste die U kunt betalen. Maar weet U dat
U bij Albert Heijn ook voor de beste koffie

altijd het goedkoopste uït bent? Vergelijk de
prijzen van Albert Heijn koffie met welke kwa-

liteitskofi&e U maar wilt. Hoe hoog U Uw eisen
ook stelt, U betaak bij Alberc Heijn gegaran-
deerd een kwartje minder.

En nu U toch aan het vergelijken bent... Zo ïs
het met alle artikelen,-die U bij Albert Heijn koopt.
De allerbeste kwaliteit en s tukken goedkoper.

Bij de beste koffie '
hoort de fijnste

SPECULAAS
Amandel-specu laas-
met veel
amandelen
250 gram

Gekruide speculaai
250 gram

44 en

55

Albert Heijn koffie
Nu 223 Bruinmerfc f O f EN ONII CXTU SOOIT Oranfemerk

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
De resultaten van Zaterdag en Zon-
dag waren als volgt:

S.V.Y.-T.Z.B. 4-2
D.S.B. 2-T.Z.B. 2 4-0
H.F.C. 12-T.Z.B. 3 2-3
Vogelenzang jun. a-T.Z.B, a 3-2
H.B.C. adsp. c-T.Z.B. a 0-9
H.B.C. adsp. f-T.Z.B. b 0-2
Na vier achtereenvolgende uit-

\vedstrijden zullen a.s. Zaterdag en
Zondag de eerste thuiswedstrijden
op ons nieuwe terrein gespeeld
worden. Vcor het Ie eftal ook de
eerste punten? Wij verwachten
niets anders!
Het program-ma luidt:

T.Z.B.-D.S.B. 2.30 u.
T.Z.B. 2-N.A.S. 3 12 u.
T.Y.B.B. jun. c-T.ZJS. a 12 u.

Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. a-H.B.C, b 4 u.
De adspiranten trainen voortaan

Dinsdagsmiddags om 4 uur, onder
leiding van de heer L. Miezenbeek.

K.J.C. Noord
Donderdag werd weer gekaart

voor het kampioenschap v-an deze
maand. Er werd weer aardig strijd
geleverd en het resultaat is:

1. M. Roest; 2. C. Leen; 3. Fl.
Molenaar; 4. A. Zwemmer.

E.H.B.O. cursus
Door de afd. Zandvoort van het

Ned. Roode Kruis en de Zandvoortse
Reddingsbrigade zal deze winter
wederom een E.H.B.p.-cursus wor-
den gehouden. Deze" cursus zal be-
ginnen op Vrijdag 22 October a.s.
des avonds 8 uur in hotel Keur en
vervolgens om de 14 dagen des Vrij-
dags. Docent is Dr. Entzinger.

Dames en heren (leeftijd boven
18 jaar) bunnen hieraan gratis deel-
nemen. Men kan zich aanmelden bij
de heer A. Loos, J.P. Heyeplantsoen
4 en de secretaris van het Roode
Kruis, Oranjestraat 14.

fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9
TELEFOON 215O

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4. 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. /o- p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste).
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

TE KOOP AANGEBODEN
FRISIA H A A R D . Grote
capaciteit. Wilhelm.weg 33.

Gevraagd: Nette WERK-
STER van 9-1 uur. Aan-
melden Zaterdag na 2 uur.
Adres: Dr. Metzgerstr. 28.

M E I S J E GEVRAAGD
voor halve dagen. Mevr.
Keur. Burg. Engelb.str. 64.

Verloren:
Groen gestreepte PARA-
PLUIE Terug te bezorgen
tegen beloning aan het
bureau van dit blad.

Maanaag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

BAKDEIVIONSTRATIE 3
voor MOEDER en DOCHTER welke *

zal worden gehouden in

ZOMERLUST"
KOSTERSTRAAT 5 - ZANDVOORT (Bad)

„

's middags
18 Oct.
19 Oct.
20 Oct.
21 Oct.
22 Oct.

Deze interessante bakdemonstratie zal U niet
alleen aangenaam bezighouden, doch U ook
doen inzien hoeveel vreugde er aan het
zelfbakken te beleven is. Onze dames zullen
U de bereiding van taarten, koekjes en
allerlei andere soorten gebak volgens de
beproefde Dr. Oetker-recepten laten zien.

VRIJE ENTREE

Breng Uw vr/enc//nnen en be/cenden
mee. U beni allen van harte welkom!

NaJaars-Bazar
in „ONS HUBS"
DORPSPLEIN 5 - ZANDVOORT

op DINSDAG 19, WOENSDAG 20
en DONDERDAG 21 October a.s.
ten bate van de Xed. Hervormde Ge-
meente. alhier.

GEOPEND: Dinsdag 19 Oct. van 2.30-5 en van
8-10 uur; de overige dagen van 2-ô en van 8-10 u.
Diverse jraaie en nuttige gebruiksvoorwerpen'.
Voorts: textiel, levensmiddelen, versnaperingen
etc. etc.

ALS BIJZONDERE ATTRACTIES:
BALLONNENWEDSTRIJD, FILM,
GRABBELTON, RAD VAN AVONTUUR
en vele andere!

Titkking der loten op Dirudagavond 19 October.

TOEGANG VRIJ! TOEGANG VRIJ!

Wie verkouden is neemt graag een grokkie,
Wie graag hengelt, die koopt een licht stokkie.
En een goede sigaar, het~ij licht, het:ij zwaar....
Is bij DROMMEL gekocht, nooit een gokkie!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

JEKKERS
geheel met Teddybeer gevoerd M9,—

CANADIANS met gecapitonneerde voering
en Teddy kraag / 34,—

COSTUUMS in vele variaties
van ,/49,- tot ./'128.—

MANCHESTER PANTALONS in 4 kleuren.
Poolvast met schriftelijke garantie /22.50

MELTCN DAMES PANTALONS ƒ16,- en ƒ19,75

Demie's, regenjassen, pantalons, sport-
colberts, jongensbroeken en:, en:.

KLEDING-
BEDRIJF

Kerkstraat 2O Telef. 3136

Odober

SCHOENENMAAND

BROSSOIS, Grote Krocht 13

Naaimachinehandei «WILCO»
Swaluëstraat 2 (hoek Kleine Krocht)

K"

Heeft voor U de nieuwste types Naaimachines.
Vraagt geheel vrijblijvend demonstratie.

Voor vakkundige reparaties belt U even 2889!

TELEVISIES»

RADIO

BAND

\
PHILIPS
GRUNDIG
N. S. F.
SABA

GRUNDIG
EAMI

Recorder
Voor goede voorlichting naar het vertrouwde adres:

Technisch Bureau
FEENSTRA

ELECTRA - RADIO - TELEVISIE

Haltestraat 57 - Zandvoort - Telefoon 2065
Betaling desgewenst in werleg.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden, v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A ROÏ Pf'nsesseweg 15
Telef. 2O66

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank
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Millioenenplan
uiteengezet voor de raadsleden
wekt verbazing en bewondering

Er wordt in
Zandvoort op dit
ogenblik over
weinig anders
meer gesproken
dan over 'tstout-

moedige plan voor de bouw van
een zomercentrum, ontworpen door
de geniale kunstenaar Prof. Wijde-
veld in samenwerking met de beide
jonge Scheveningse architecten
Oudewaal en Van Haaren, dat in de
besloten raadsvergadering van
Maandag j.l. door een aantal pro-
minenten in den lande op technisch
en financieel gebied, alsmede door
de architect werd uiteengezet voor
onze raadsleden en algemene ver-
bazingen bewondering heeft gewekt.

Het is zeker uitermate verheu-
gend, dat óók de publieke reactie
op dit plan zo sterk is. De tijd, dat
men sprak van een fantastisch plan
van een al even fantastische burge-
meester, dat men zich van „fata
morgana" moeilijk kon losmaken,

. is voorbij. Men beseft thans, dat
Zandvoort zich waarschijnlijk be-
vindt aan de voor-avond van zéér
belangrijke beslissingen, dat er
mogelijk binnen afzienbare tijd in
Zandvoort iets gaat gebeuren, dat
de structuur van cnze badplaats
xadicaal zal wijzigen.

Men gaat thans inzien, dat dit
plan serieus van opzet is, door een
aantal met gezag beklede mensen in
ons land met klem wordt verdedigd
en enthousiast wordt voorgedragen,
•waardoor vertrouwen is gewekt,
belangstelling en hoop, hoop op
verwezenlijking, want nimmer za-
gen wij een zo grote interesse voor
•welk plan dan ook, waarbij de
affaire ,,Butlincamp" en de moge-
lijke bouw van Hotel Bouwes, het
verkrijgen van Marshall-hulp en
neemt U maar op, volkomen in het
niet verzinken.

Zo voltrekt zich langzaam maar
zeker het grote plan van de weder -
cpbouw van onze badplaats, — naar
altijd werd gezegd en nu aan de
rand van de werkelijkheid —
„schoner en grootser dan voorheen".
En in het licht van dit grote plan
kunnen wij er allen thans vrede
mee hebben, dat de bebouwing van
onze Boulevard aan de Noordzijde
zo lang op zich liet wachten. Reeds
lang had, zoals nu blijkt, dit braak-
liggend terrein — velen een doorn
in het oog — de aandacht van onze
autoriteiten, inzonderheid van onze
burgemeester en het is ongetwijfeld
aan het vernuft, de scherpzinnigheid
en het doorzettingsvermogen van
Mr. Van Fenema te danken, dat
aanvankelijk zelfs hem onmogeliik
lijkende plannen zó dicht bij de
werkelijkheid werden gebracht.

Het zwaartepunt ligt o.i. niet in
de bouw van een pier, een idee,
•waarmede onze burgemeester reeds
vele jaren rondliep, óók niet in twee
complexen flatgebouwen van 20
verdiepingen, hoger dan de water-
toren, het zwaartepunt ligt hier in

„WURF-PRAET'

WULLUM v.d.WURFF:
„Straks gae ik me beugie
uiliegge op de Zandvoortse

pier!"

het feit. dat Zandvoort door deze
bouw, die na Maandagavond weer
een stap dichter bij de werkelijk-
heid kwam. geplaatst zal worden
in de rij der grote internationale
badplaatsen aan de Noordzeekust,
een badplaats van allure, op hoog
internationaal niveau en Zandvoort
kan er slechts wél bij varen. Riep
niet één der raadsleden in de ver-
gadering van Maandagavond spon-
taan: ,.Burgemeester, dit is een
heerlijk plan!"

Wij wisten van het begin af, dat
dit zomercentrum uiterst serieus
werd opgezet, daarom hebben we
daarover, ondanks aanvankelijk
véél schouderophalen, toen de tijd
daarvoor rijp moest worden geacht,
steeds serieus geschreven, omdat
we wisten, hoe in grote lijnen deze
affaire zich ontwikkelde. We zijn
niet in het ongelijk gesteld, Koewei
we onszelf wel eens angstig hebben
afgevraagd: „als het nu maar een
kans van slagen krijgt". U moogt
dit gerust wel weten, we ziin daar-
over heus wel eens beangst geweest.
Nu is het dan zover, dat de raad er
kennis van kreeg en er vol be-
wondering voor was. Dat men aan-
vankelijk wat schrok van de stout-
moedigheid van dit plan, dat men
in eerste instantie zich afvroeg en
misschien hier en, daar nog wel af-
vraagt: ,,Is zó iets groots wel te
verwezenlijken?", is- geen wonder.
Zó was onze eerste reactie, toen wij
dit plan onder ogen kregen, óók.
Doch het is in. de raadsvergadering
van Maandagavond de combinatie
van initiatiefnemers geweest, die
door de zekerheid van optreden, die
imponerend werkte, deze aanvan-
kelijke schroom tegen de pompeuze
en gigantische opzet van dit pro-
ject, heeft weten weg te nemen,
waardoor algemeen vertrouwen
werd gewekt. Dat de burgemeester
kans zag, dit plan aan de raads-
leden cp deze wijze vóór te leggen
en aan de hand van de schets-
tekeningen te laten toelichten, mag
zeker even geniaal als tactvol wor-
den genoemd.

Het was slechts een sober ge-
houden pers-ccmmuniq_ué. dat de
burgemeester Maandagavond, nadat
de raad van 8 uur tot half een in
besloten vergadering was bijeen-
geweest, aan de aanwezige journa-
listen verstrekte, sober, maar hoop-
vol. Het luidde als volgt:

„In de besloten vergadering van
de gemeenteraad van Zandvoort, op
Maandag 18 October 1954, hebben
enkele personen, vertegenwoordi-
gende een combinatie van intiatief-
nemers tot verwezenlijking van het
grote Boulevardcentrum-plan, dat
in grote lijnen volgens het weder-
opbouwplan van Ir. Friedhoff zal
worden opgezet, aan de raadsleden
aan de hand van schetstekeningen
dit plan verduidelijkt en nader uit-
eengezet. Dit Boulevardcentrum
werd ontworpen door de architecten
Prof. H.Th. Wijdeveld en de heren
A. van Haaren en H. M. Oudewaal.
Het behelst c.m. centraal gelegen
congresgebouwen, met aan beide
zijden daarop aansluitende flat-
gebcuwen. De bebouwing wordt
lager, naarmate zij meer de zee
nadert en eindigt in café's en
restaurants. Cók hotelruimte werd
gereserveerd. Verder bevat het
project een pier, ingericht voor
auto- en voetgangersverkeer.

De uitwerking van dit plan zal
verder in overleg met de super-
visor. Ir. C. Friedhoff, plaats heb-
ben, met wie binnenkort de eerste
besprekingen zullen worden ge-
houden. Mede naar aanleiding van
vele in de raadsvergadering ge-
stelde vragen, zijn de diverse lech-
nische. financiële en economische
aspecten van het plan uitvoerig
dcor deskundigen toegelicht. Op
verzoek van de initiatiefnemers,
besloot de raad deze personen
uiterlijk een maand gelegenheid te
geven, om verdere inlichtingen 1e
verstrekken over enkele concrete
vraagstukken. Hiervoor zal de raad
op Dinsdag 1G November opnieuw
bijeen komen".

Op voorstel van wethouder Kerk-
man, gesteund door Hr. Lindeman,
werd hierna de beslissing over het
kleine plan „Visser", dat, zoals
bekend, dit grote plan in de weg

staat, eveneens tot deze vergade-
ring uitgesteld.

Zo zullen we dus nog een maand
dienen af te wachten, wat de üit-
eindelijke beslissing van de raad
zal zijn over dit plan, dat beslist
over de toekomst van Zandvoort.
We zullen die beslissing rustig
kunnen afwachten, want uit het-
geen ons uit verschillende ge-
sprekken en informaties nadien
gebleken is, werd dit grote plan
door de raadsleden algemeen gun-
stig en met grote interesse ont-
vangen. De belangen, die hierbij op
het spel staan, rechtvaardigen ten
volle deze maand van ernstig aver-
wegen. K.

Rondvraag
Tijdens de rondvraag in de raads-

vergadering van Maandagavond j.l.
stelde de heer Weber nogmaals zijn
vraag over de parkeerstroken aan
de Grote Krocht en vroeg, wanneer
deze werkelijkheid zouden worden.

Weth. v.d. Werff en de voorzitter
antwoordden de heer Weber, dat
deze aanleg wordt voorbereid en
binnenkort zal worden verwezen-
lijkt. In de raadsvergadering van
16 Nov. zullen daarover nadere
mededelingen volgen.

Te kort van 2 ton!
Geheel onverwachts heeft het

college van B. & W. Woensdag j.l.
de gemeentebegroting 1955 aan de
raadsleden toegezonden. Zij sluit
met een nadelig saldo van ƒ212.000.-
dat ter elfder ure nog kon worden
teruggebracht op ƒ199.500.-, terwijl
een kleine mogelijkheid bestaat,
dat door een mogelijke compensatie
regeling voor het verlies der school-
gelden het tekort tot ƒ160.00.- kan
dalen. Opnieuw is dus de begroting
een zorgenkind van ons gemeente-
bestuur, dat een tactvol en voor-
zichtig beleid meer dan ooit nood-
zakelijk maakt.

Wij hopen op deze aangelegenheid
in ons volgend nr. uitvoerig terug
te komen.

Film Bijbel Kiosk Ver.
Woensdagavond 27 Oct. zal in

„Ons Huis" de film: „Verborgen
Schatten" vertoond worden, die
reeds zijn tournee door Amerika
maakte en daar heel gunstig ont-
vangen werd.

Nu eens geen film in de gewone
sensationele zin, maar een, die op
wetenschappelijke onderzoekingen
is gegrond en mede door een duide-
lijke toelichting ook de natuurkun-
dige leek een blik geeft in de won-
deren der Schepping.

Allerlei onderwerpen, die zeker
onze interesse hebben: (de grootste
telescoop der wereld, Galilei spreekt
Sneeuw en zoutkristallen, In de
woestijn, Moleculen en atomen, Het
wonder van de microscoop, enz.)
worden behandeld. Laten velen van
deze gelegenheid gebruik maken.

Uitslag verloting bazar
Oranje loten: 974 schilderstuk;

941 stel pannen; 859 l H.l. aardapp.
Gele loten: 195 3 H.l. anthraciet;

553 schilderstuk; 924 kleed met
theemuts.

Blauwe loten: 507 3 lakens en 3
slopen; 395 schilderstuk; 745 l H.l.
anthraciet.

Rose loten: 822 rotan tuinstoel ;
569 fototoestel; 568 schilderstuk.

Voor zover deze prijzen nog niet
door de winnaars zijn afgehaald,
kan dit als nog worden gedaan bij
de Herv. pastorie, Kostv.l.str. 109a.

Spreekuur burgemeester
De burgemeester van on;:e ge-

meente zal zijn spreekuur met hou-
den op Woensdag 27 Oct., maar op
Vrijdag 29 Oct. a.s. van 10-12 uur.

Opening
openbare kleuterschoo!
De nieuwe openbare kleuterschool,
de „Josina van den Endenschool",
eelcgen aan de Nic. Beetslaan no.
14, zal Zaterdag 23 October des
namiddags te 3 uur officieel door
burgemeester Mr. H.M. van Fenema
worden geopend.

Partij v.d. Arbeid
Tijdens de gehouden jaarvcrgade-

ring van de afd. Zandvoort van de
Partij van de Arbeid had een bc-
stuursvci kiezing plaats, daar de
hernn Dicmer, Kcrkman en v.Kuyk
zich niet meer herkiesbaar hadden
Besteld. In hun plaats werden ge-
kozen de heren J. Bos, A.J. van der
Moolen Jr. en K. van 't Sant.

Fraaie bazar Herv. kerk
De bazar van de Hervormde kerk

die Dinsdagmiddag omstreeks half
drie officieel door Ds. C. de Ru in
gebouw ,.Cns Huis" geopend werd,
in tegenwoordigheid van burge-
meester Mr. H. M. van Fenema met
echtgenote, de gemeentesecretaris,
de heer W. M. B. Bosman en weth.
W. v.d. Werff. behoort zeker tot
één der meest fraaie bazars qua
opzet en uitvoering, die in Zand-
voort ooit werden gehouden. Men
vond er artikelen van de meest
uiteenlopende soort, aardige attrac-
ties en leuke vermakelijkheden, een
rad van avontuur en een gezellig
zitje en dat alles ingedeeld op een
wijze, die bijzonder overzichtelijk is
en uitermate prettig aandoet.

Door verhindering van de presi-
dent-kerkvoogd, Jhr. de Savornin-
Lohman, werd Ds. de, Ru ingeleid
door de secretaris-kerkvoogd, de
heer K. C. van der Mije Pzn. In een
geestige toespraak vergeleek deze
de bazar met een scheepje, dat log
en zwaar op het strand ligt. Wan-
neer nijvere handen het echter in
zijn element brengen, dan eerst
vaart het uit ter vangst. Zo ging
het óók met deze bazar, waartegen
men aanvankelijk zéér opzag. Maar
ook hier hebben nijvere handen
zich voor dit werk gespannen.waar-
vocr spreker de dames die het voor-
bereidden. hartelijk dank bracht.
Óók de beide predikanten, die
zorgden, dat deze bazar ging leven
in de gemeente, betuigt spreker
daarvoor hartelijk dank. „Het schip
is vlot", zo besloot de heer van der
Mije, „wij trekken het anker op,
moge een goede vangst verzekerd
zijn".

Namens de beide predikanten,
Ds. R. H. Oldeman en Ds. C. de Ru,
opende laatstgenoemde hierna offi-
cieel de bazar, na de verschillende
genodigden te hebben welkom ge-
heten, in het bijzonder de ere-presi-
dente. Mevr. M. v. Fenema-Brants-
ma. Spreker herinnerde aan het
doel van deze bazar, die wil mede-
'werken aan de financiële opbouw
der Hervormde gemeente en prees
de ijver die aan de voorbereiding
voorafging. Met de hoop uit te
spreken, dat succesvolle dagen ver-
zekerd zouden zijn. verklaarde spr.
de bazar voor geopend.

Van de vele artikelen, die deze
bazar bracht, mag zeker de fraaie
collectie schilderijen, vervaardigd
door Ds. R. H. Oldeman. niet on-
vermeld blijven. Een wel buiten-
gewoon waardevolle collectie, die
voor het bazarcomité een' fraaie
aanwinst betekende.

Er was reeds op de openings-
middag zéér grote belangstelling en
wij twijfelen er niet aan, of deze
groots opgezette actie zal een dave-
rend succes blijken te zijn geweest.
Reeds de eerste dag werd voor
ƒ1800.- verkocht. Bravo!

«Garni» wordt niet verkocht

De eigenaren van Paviljoen „Garni"
aan de kop van de Zeestraat, waar-
over thans een beroep op de Kroon
werd gedaan, teneinde te beslissen
over het al of met permanent zijn
van dit gebouwtje, verzoeken op-
name van het volgende:

..In de raadszitting van Dinsdag
12 October werd door één van de
wethouders de mededeling gedaan,
als zouden de eigenaren van Pavil-
jcen ..Garni" doende zijn, het Pa-
viljcen te verkopen, hetgeen door
de voorzitter van de Raad werd
bevestigd.

Apngezien door de eigenaren nim-
mcr iets in deze richting is over-
wogen. laat staan ondernomen, moet
deze mededeling berusten op ver-
keerde inlichtingen, die aan B. & W.
zijn vershekt.

De eigenaren menen er goed aan
te doen. deze mededeling niet on-
wcersproken te laten, daar mogelijk
de morele kant aan deze zaak er-
door zcu kunnen worden geschaad".

Eigenaren van genoemd paviljoen
zijn de htren Jos. Bluijs en Joh. C.
Jung Sr. te Zandvoort.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan gebruik te

maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. C.F.M. Robbers,
Koninginneweg 34, Telefoon 2813.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Zondag a.s.: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telef. 2306.

Bevolkingsonderzoek

Zoals bekend heeft de gemeente-
raad besloten dit jaar wederom de
bevolking in de gelegenheid te stel-
len zich te laten onderzoeken naar
de aanwezigheid van T.B.C. Het
onderzoek, dat geschiedt door mid-
del van een kleine róntgenfoto is in
de afgelopen jaren, nog geperfec-
tioneerd, zodat hiervoor thans ook
veelvuldig andere afwijkingen zo-
als harlgebreken kunnen worden
geconstateerd. Het belang van het
onderzoek is hiermede nog groter
geworden. Indien dan ook, evenals
3 jaar geleden, door de overgrote
meerderheid der bevolking gehoor
zal worden gegeven aan de oproep
cm in het onderzoeklokaal te ver-
schijnen, zal hierdoor niet slechts
het algemeen belang maar ook het-
eigen belang ten zeerste zijn gediend.

Dat dit reeds onder alle lagen der
bevolking ten volle wordt beseft,
moge blijken uit de namen van, hen,
die in het comité van aanbeveling
voor het bevolkingsonderzoek zit-
ting hebben willen nemen:

Mr. H.M. van Fenema, voorzitter,
weth. A. Kerkman, weth. W. van
der Werff, W.M.B. Bosman, Pas-
toor P. van Diepen, Pater Nolascus
O.M.C., Ds. R. H. Oldeman, Ds. C.
de Ru. Ds. A. de Ruiter, B. Entzin-
ger, arts, H. K. van Es, arts, Mevr.
E. den Hartog-Ricardo, arts, J. van
der Meer, arts, Dr. J. Reurink, arts.
C. F. M. Robbers, arts, H. Baars,
Dr. A. van Biemen, Zr. G. Bokma,
P. Brune, M. Doornekamp, Zr. C.W.
van Dijk, A. Elffers Azn., J. W.
Gosen, G. W. van Gijzel, H. Hoeke-
ma, A. J. Hollenberg, Zr. J. B.
Hoogenbosch, Joh. C. Jung Sr.,
G. S. W. Keur, P. Keur, P. Korsten-
broek, Mevr. D. J. v. Kuijk-Koning,
C. Kuypër, Mevr. A. M. Mol-van
Bellen, A. Molenaar, P. van der
Mije, D. van Noort, G. Oskam,
F. C. Piet, Jhr. P. Quarles van Uf-
ford, Zr. A. C. G. Regoord, S. Reits-
ma, S. Slagveld, C. Slegers. G. Ta-
tes, P. L. Valke, W. J. P. Versteege,
Mej. W. M. H. Vogels, M. Weber,
Zr. S. M. de Wilde, T. Zonnenberg.

Het onderzoek zal plaats hebben
van 29 November tot ± 22 December
a.s. Een dezer dagen zal worden
begonnen met de werving van huis-
bezoekers, waarvan er ongeveer 180
ingeschakeld zullen moeten worden.

BONT
is vertrouwen

Overtuigt U van onze kwaliteit
PERSiANER PATTES-

MANTELS voor f 430.—
naar maat.

Alleen bij ons slaagt U direct.
Eventueel betaling in overleg.

BONTHUIS REITER
is een begrip in Nederland.

Heiligeweg 2, b.d. Kalverstraat
AMSTERDAM-C.

Gesloten huis: Tel. 38789

Oprichting damclub
Het ligt in de bedoeling van het

bestuur van de Zandvoortse schaak-
club om op Woensdag 27 Oct. a.s.
in ,,Ons Huis" over te gaan tot op-
richting van een damclub als
onderafdeling van de Zandvoortse
schaakclub. Aanleiding hiertoe is,
dat hierop van vele zijden aandrang
is uitgeoefend, daar in Zandvoort
vele goede dammers zijn. Bovendien
zal een samengaan van beide groe-
pen in één vereniging de schaakclub
zeker ten goede kernen. Ook in
vroeger jaren kende Zandvoort
reeds een zéér sterke damclub. die
dikwijls mooie successen boekte.

Tijdens de oprichtingsavond zal
de heer J. Termes Sr. uit Zandvoort
ccn simultaan-scance spelen tegen
de Zandvocrtsc dammers. Verzocht
wordt slechts deze eerste avond
bord en schijven mede te brengen.

Klaverjasfournooi voor trainingsfonds

Gaarne vestigen wij nog even op
verzoek van do organisatoren de
aandacht op het klavcrjastournooi
dat Zandvoortmeeuvvcn a.s. Dondcr-
dag in Zomcrlust voorbereidt en
waarvan de opbiengst bestemd is
voer het trainingsfonds. Wij ver-
wachten zo goed als alle Zandvoort-
se klaverjassers a.s. Donderdag-
avond in Zomcrlust.

Opbrengst collecte
Cc Zaterdag j.l. in Zandvocrl ge-

hcudcn ,,Simavi-collccte" heeft op-
gebracht een bedrag van ,/ 250,15.



fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedÊstlliecrdl KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150

Opening der
Wilhelminakleuterschool

Op Z~ OCTO3EK is v

uur er. var. 3 tot <-. uur

INSCHRIJVING van nieuwe leerlingen

Strandschap Zandvoort meende dan ook zi;r. definitief oor-
deel :e rr.ce~.sn ccschorten tct r_a

.ap j „_, zc~5r=eizcër: met normale
_: weersomstandigheden.

voornemen van Gecepu-

moellijkheden waarin de gemeente
Blcernendaal ten deze verkeert,
meende net toch — ui: eer. oogpunt
van het door het Strandschap :e
behartigen belang — b:j Gedepu-
teerde Staten tiitir.g te geven aan
zijn bedenkingen en in overweging
te geven eerst een onderzoek in te
steller- naar de degelijkheid om ce
oplossing van het onderhavige prc-
blesm van Bïcemeridaai óp "e-en
andere wijze te vinden.

TASSEN en KOFFERS
BAKELS sinds 137-

de Zardvcortse Reddingsbrigade en
het bestuur var. de strar.dpachters-

mer.ir.g dat de zomer var. 1S54 —
wegens de abnormaal slechte weer 5-

lenen cm een -.-uilnisstortplaats cp
te richten nabij de l-:cp van de Zee-

Voor gezonde regelmaat
MIJNHAROT'S LAXEERTABLETTEN
Werken vlug, zacht en pijnloos

l-ramp. Het bestuur vreesde daarvan
grote bezwaren rstankverspreidir.g.
gevaar voor besmettelijke ziekten
'.ver te brengen door ratten en
vliegen; welke dc-or het stellen var.
vcorwaarden. cok 5.1 zullen die
nauwgezet werden nsgeiestd. niet

Boeiende avond Zandv.
amateur lotografenvereniging

De eerste avond, die de Zand-
vccrtse amateurfctcgrafenverer-iging
Dinsdagavond ir. hotel Keur orga-
nisserde. na lange tijd zich niet
meer in het openbaar te hebben
gemeld, is een grc-ot succes gewcr-
den en trek een belangstelling die
dermate grcct was. ais neg nimmer

i sedert het bestaan dezer vereniging
in Zandvccrt '.ver-d meegemaakt.

De heer H. Vcs cpsnde de avond
als waarnemend vcorzitter. daar
de voorzitter, de heer Kalïhoven
door ziekte verhinderd was en
deelde c.m. mede. dat deze avcnd
tn samenwerking met de Agfa tct
stand was gekomen.

Het woord vras hierna aan de
heer J. 2,1. Moerkerl-t uit Benne-
brcek. die een causerie hield ever
het cnderwerp: -Dieren van nabij'.
De spreker, die uit liefhebbert; nu
reeds méér dan 14 jaar ir. de dier-
gaarde El:;dorp te Rotterdam die-
ren fotografeerde en In de leop der
jaren pLm. 4000 opnamen heeft
gemaakt, v. :st zijn gshcor e-p bui-
tertgewone wijze te bedien door zijn

trant, -.vaarbij hij het ieven der
d:eren liet zien, zoals de dagelijkse
bezoeker dit nimmer te aarschou-
v.-en krijgt. Hij ontpopte zich daarbij

Grote belangrijke

van 2 comp.ete :ncc-eae:s

op Dinsdag 26 Oct. 's morgens 10 uur
in ..ONS HUIS» (Dorpsplein)

buffetten, dressoirs, tafels, stoelen, clubs, iedi-
kanten met toebehoren, opl-tlapbecden. spiegels.

radiotcestel. vitrage en overgord:;nen. icpers.
vloerkleden, llchtontarnenten. hutkoffers, enig
koperwerk. glas- en aardewerk, veel keuken-
gerei. kolen- en gastomuis. haarden, kachels.

textiel en vele andere goederen.
K IJ K D AG: Mc.cr.dcg 25 Oer. van 2-S uur.

Inlichtingen dagel:;l-:s.
Veilingmeester

P. WATERDR1NKER
TEL. 2164

Slager GAUS
KERKSTRAAT 14 TELEF. 2102

Eet nu ZUURKOOL met CAS3ELERRIB
p. 100 gram ƒ0.45

Echte Geld. gek. -.vorst p. stukje 250 gr. jO.75
Bakblotdworst. die met uit elkaar valt met

bakken per 250 gr. ƒ0.50
Blaasham . per 100 gr. ";0.6ó
Pekelvlees 200 gr. ƒ0.90
Gelardeerde Lever 100 gr. ƒ0.55
Bacon 100 gr, ƒ0.65

Vrcapt heden neer e-ns origineel L.4.*'*SVLEE.ST

D^L.'r<KEHIJ VA-< FETEGEM i ZS

KERKSTRAAT il • TSLEr 5753

VE^ZOPGT AL UW 0°U'<A'E = '

A

•

Reclame-aanbieding

Koienkitten f 2,15
Henk Schuilenburg

De- Goedkope Amsterdammer
G?.. KROCHT 5-7 - TEL. 2374

G E V E S T l G D:

CHR. WILLEMSE
Inrichting voor heiigymnastiek

massage en physiotherapie
(Diathermïe. Hoogtezen enz.j

BEHAXDEUXG XA ATSPRAAK.

v. STOLBERGWEQ 11 - TEL. 3333

G E V E S T I G D :

L WILLEMSE-LEEUWRIK
Lerares m.o. Lichamelijke Opvoeding

Gymnastiekclubs voor Dames
Speciaal voor het onderhouden en
verbeteren van houding en beweging.

Gymnastiek voor a.s. moeders
(Uitsluitend ra medische goedkeuring;.

Inlichtingen en aanmelding:

v. STOLBERGWEG 11 - TEL. 3333

Deze week geweldige reclame bij:

Slagerij LA VlAftDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

500 gr. gehakt en l pakje magarine f l. 60
Magere lapoen en ri'olasoen 500 sr -'1.25

"per K.g. j'3.50
Rosbief per 500 gr. ƒ2.00; per K.g. ƒ3.75
Ler.de per 500 gr. ƒ2.10: per K.g. ƒ3.85
Schoudercarbonade 500 gr. ƒ1.60
Ribcarbonade 500 gr. ƒ1.85
Haascarbonade 500 gr. ƒ1.95
Schouderham . 100 gr. ƒ0.43

Leverworst 100 gr. ƒ0.20: 250 gr. ./0.35
De welbekende Geld. rauwe rockworst. merk
..De Hoorn", (niet te evenaren)

100 gr. slechts ;'0.39

Zie onze enorme sortering in
WINTERARTIKELEX

Ook dit jaar brengen wij weer iets aparts.
zo-.vel voor dames, heren als kinderen

Bij X O O Y kopen brengt U altijd succes::

NOOY
Z A N D V O O R T

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:

Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Tevens het adres vooral
Uw bloemen, en planten.
Elke dag
verse bloemen!

als een grcct dierenvriend. die zich
in deze jaren een enorme kennis
van het dierenleven vrlst te ver-
werven. Prachtige z-.vart-wit ver-
grotlngen en enkele fraaie ver-
gretingen in kleuren, werden tijdens
en na de pauze dcor hem getoond,
waarna spreker tenslotte een unieke
serie eveneens door hem vërvaar-
digde kleurenplaat;es van de dieren
in Büjdorp liet zien.

Ket \verd een buitengewoon
boeiende en leerzame avcnd. waar-
mece de Zandvc-ortse amateur ïoto-
grafen vereniging zéér veel succes
boekte en die ongetwijfeld een sti-
mulans vc-or het bestuur zal rijn.
cm het komende v.tnterseizcen op
de ingeslagen weg vcort te gaan.
die tevens een gcede propaganda
veer ce vereniging betekent.

ZCaar wij van het bestuur ver-
nemen, za- m Xovember cpnieu-.v
een avcnd worden secr^aniseerd.
waarbi; deor een drietal leden
kleurenplaatjes zuilen worden ver*
tcond. welke dc-cr hen gedurende de

land v.erden ver%-aardigd. daarna

-vTat met een Leica te bereiken

(Ook Spierpijn!
\ en raeuraatische Dijnea \
f wrijft 17 weg: met _ t

BURGERLIJKE STAND
S-14 Octcber IS54

Geboren: Gehannes Mattheus r.ïaria

der Mer>. Hermine Christina Ge-
crgme. d. van G.H.A.M. Keislair
en C_-- J_H. Fcilee. Adriana Jo-
harma Maria. d. _yar. J. L. van

Jaccia. d.van J.3.3uss en C.Kear
Or.dsrtrciticc: A-H. Heesemans en

H. Keur. A. van d=r Heijden en
H. Drcgtrct>.

Gerrouurd: E~. Bol en p.. S. Cohen.
Ovs'lede-.: J. Kernen, cud 67 jr..

15 — 21 Cctcber 19-54.
Geboren: Geertruida r.Isris. dech-

ter van r. G. :>.!. van Essen en C. J.
M. L. de Koning: Jchanr.a Maria.

Clcenhof.
Getrouwd:

Hoek en I. ï.
C. A. :cieuwendi;k

Dosse: Z. Ouv.-erkerk
en C. ~n~.cus.

Overleden: A. M. K. Cc-er.ders.
cud 25 jr.: A. Bol. oud 64 jr.. echtg.e.
van A. Paar».

Voor Uw JAPONNEN
BAKELS sir.d

Uïivoering
Accordeon vereniging
De eerste uitvcer-ns in dit selzcen.
die de accordeonvereniging ..Zandt
voort" Zaterdagavond j.L m theater
Mor.opoïe gat", een uitvoering, -.vaar-
•-•c-or grote belangstelling bestond,
heet't een br'zcnder gcede indruk
nagelaten. Er bleek, onder leiding
van de directeur, de heer J. Davicis
uit Haarlem, een vooral technisch
gcede vcoruitgan|_ van het spel
•.vaar te nemen, ten mooie, ge-
lijkmatige calgvc-erïng en een iraaie
pert'ect atgev.-erkte en zuivere toon-
vcrming. Bit -.va= vocra! te ccnsta-
teren bij het nummer, dat onge-
txvijteld het hc-ogtepunt van de
avcnd v. ere en op verzoek aan het
einde der uitvoering nogmaals werd
gespeeld: ..Balalaika Souvenir" van
Joh. B. Kok. een werk waarmede
men cp het laatste concours een
1ste prijs behaalde. Maap óók in
andere nummers, vrij noemen spe-
ciasl nog ..Ah. sweet mystery o:
life" -en ..Gwosdika. Vals Russe".
bleek het ensemble zéér goed op
dreeï en gai menigmaal blijk van
beheerst acccrdeonspel. Eindelijk.
— en dit was zeker een der op-

Vesten en Pullovers
BAKELS sinds 1874.

merkelijkste dingen van deze avcnd
— werd gebroken met een pro-
gramma van bijna uitsluitend mar-
sen en walsen en bewees de heer
Davids door dit met zorg samen-
gesteld programma, dat niet aüeen
arnusementsmuziek tot het oeuvre
der accordeons behoort, integen-
deelf De inschakeling van de heer
H. Hildering ais slagwerker bleek
een vcortrefïelijke aanwinst, be-
scheiden. maar hoogst muzikaal
wist hij diepte La en kleur aan de
werken te geven die werden ten
gehore gebracht. Het blijft slechts
te betreuren, dat niet méér leden
zich bij dit onder bekwame leiding
zéér muzikaal spelende ensemble
aansluiten, een twintigtal leden kan
in Zandvoort met zijn grote voor-
liefde veer het accordeonspel. zeker
tot het dubbele worden opgevoerd,
waardoor de mogelijkheden aan-
zienlijk groter zullen werden.

De voorzitter, de heer J. Keur.
deed hiervoor in zijn welkomst-
woord een beroep op de aanwezigen.

Een grote verrassing werd de
aanbieding van het fraaie nieuwe
vaandel, door de directeur, de heer
J.Davids vervaardigd en ontworpen.
Een uitstaande accordeon met
pianoklavier en het wapen van

_

en
MAAETJE SOFER

geven C hiermede kennis van hun.
van de

.
n-m. ten Haachuize t£ Zandvoort.

ZA!S~DVCCET. September 1954.
Grote Krocht 20b".
Brederodestraat 22.

Rece?-:e: Zcrcdcg 2ï Ociobsr
var. 4-5 wn-, BrecercxJestrec: 22.

l Op Vrijdag 22 Cctober 1954 f
l bedenker onze ouders S
f ~ _ ^ „ _ _ f = |

t :.!. i:. SCKILTMEIJE3- !
i LOPFEH3UM l
l Z
l ce dag dat ze 121 • jaar ge- s
| leder, i- het huwelijk traden, f
| VTe hcpen dat ze nog vele |
l jaren gespaard mogen blijven l
| om hun zaak. ce Filmstrook- f
S onderneming Fiprcn, tct bloei =
\ -e brengen. f
-, - Pau! I

\ Zandvccrt. Tei. 2351. l

Godsdienstoefeningen

Julisnaweg. hoek Emmaweg
Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
17 uur: DS.A. de Kuiter. Znd. 10.

HEBV031DE KESK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.

Spr.: H. de Groot.
10.30 uur: Ds. R.H. Oldeman
Mecew. v. kerl-ikocr en trcmr^ettist.
- uur: Prot. Dr. VT.C. var; Unnik

van Bilthcven: jeugddienst.

:N~ED. PP-PTESTAXTEX BOND
Aid. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s 10.30 uur:
Froi. Dr. 31. A. Beek. van A' dam.

>"ÏD. CHH. C-ET.S2XSCEAPSSOXD
Dinsdagavond 3 uur samenkomst

in ..Ons Huis". Spr. He j. J. E. C.
Kunne.

PAROCHIE- 3.. AGATHA.
Zon- en feestdagen H. Missen 7.30,

9 uur (Hoogmis) en 11 -uur. Des
avonds 7 uur Lot. In de week H.H.
ilissea 's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lol

TAX

P. Kerkman ~^&
^F^»

Zandvoort. aangebracht op de balg,
met daarboven de woorden: ..A.V.
Zandvcort" en daaronder ..opgericht
19 Mei 1950" in vergulde letters op
donkerblauw fluweel. De ere-
voorzitter, het raadslid de heer M.
VTeber. bood, onder het spelen van
het Zandvoortse volkslied en onder
groot enthousiasme clit vaandel aan
de verenigng aan. waarvoor de heer
Davids van de voorzitter, na afloop
met woorden van véél dank een
kist sigaren en zijn echtgenote
fraaie bloemen ontving.

Het programma, dat een tiental
nummers bevatte, werd aangevuld
met een cabaret-variété-programma
waarin The two Corty's met hun
komische acrobatiek véél succes
oogstten. de operette-zangeres
Claire Bussel uitstekend als zodanig
voldeed, wat minder het geval was
met haar creatie als cabarettière,
hetgeen haar véél minder lag. Nick
Godart als accordeonsolist. wist ons
weinig te boeien en bepaalde zijn
optreden in hoofdzaak tot goedkoop
eüectwerk met populaire liedjes
en véél meezingen ea meeaeinen.
Klaas Koomen bleek een %-oortref-
felijk imitator en Mr. Coko met
muzikale dwaasheden, was een
hoogst muzikale clown, wiens op-
treden voortdurend boeide.

KERKO HEMDEN
BAKELS Sinds 1874.

Dick Smit. in Zandvoort zo lang-
zamerhand de populair geworden
conferencier. verzorgde cok nu weer
het programma- op gezellige wijze,
terwijl een geanimeerd bal. met
gcede muziek van de dansband ,,The
Moonlight Serenades'1, onder lei-
ding van H. Hildering, deze in alle
opzichten geslaagde avond besloot.

Rijkspostspaarbanlc
Aan het postkantoor Zandvoort

werd gedurende de maand Sept. '54:
Ingelegd ƒ72681.66: Terugbetaald
ƒ57935.37.



Gezelligheid Open haardvuur
ZOMER EN WINTER GEOPEND. Klein match biljart

Sfeer
ZOMER EN WINTER GEOPEND.

Vleeshouwerïj

Cor van Eldik
Haltestraat 1 2 Telef. 2616

Geeft Zaterdag
als reclame:

500 ar. LEXDE (Ccntraület)
500 er. PRIMA OSSELAPPZK
500 gr. VARXENSCAR3CN. (sch.)
500 gr. KALFSFRIC AXDEAU
500 gr. KALFSLAPPEN

Voor de boterham
100 gr. Gebr. Rosbiei en >
100 gr. Lunclrwcrst S
100 gr. Fekeivlees en /
100 gr. Saksische Smaerwcrst \

200 gr. SAKS 50
250 gr. van onze beroemde
Gelderse GEK. ROGS'WORST ƒ0.85

Zier ve~der cnze grijzer, in de etcicg

f 2.25
V l.TO
r 1.70
,-' 2.50
j 2.25

75
69
CZXT

ct.
et.

EEN BLIJVEND GESCHENK!
Denkt U ook reeds aan ce komende
feestdagen? St. Nïcolaas staat voor
de deur. ïCiest U" ook een Radio-
toestel? Mogen -,vij U heipen, bij het
uitzoeken van U-v Radio?
PHILIPS RAEIO ƒ293.-. Uiterst
gevoelig vcor .t-M. ontvangst. Dub-
beiconus luidspreker, een homogene

verspreiding van alle
tonen. 6 Drukknoppen
vcor instelling, ir.ge-
bcuwce F~rrcceptor.
Duplex klankleurrege-
ling. eindbuis 12 Watt
eindvermpgen. Aanbe-
taling f 30.—. restant
kunt U dan sparen ad
ƒ 4.— p.v.-. Dit toestel^
lig; in ieders bereik. Wij leveren alle andere
apparaten vanaf ƒ 98.— tot ƒ 3140.—. _
U ziet het op z'n best met Philips TELEVISIr.1
Vanaf ƒ495.—. Groot beeld geschikt voor iedere
huiskamer ƒ1095.— en hoger. Wij plaatsen UT.V
antenne vakkundig tegen de laagste prijs.
PHILIPS Bandrecorder ƒ 740.— o: ƒ 10.— p.w.
PHILIPS Hcoïrtezon Biosol f193.- of f 11.90 p.m.
PHILIPS ULTRAPHIL kl. Hoogtezen ƒ76.50
Philios IrjDhraDhil r'37.50. Straalt Utv oijn %ve2!
EN' EEX WIP SCHOON SCHIP: Stofzi;!gers_div.
merken op slee: Excelsior. Ruton. Holland Elec-
tra. Hoover etc. vanaf ƒ2.— p.vr. Wij leveren
en repareren wasmachines, koelkasten, fomui-
zen. strijkbouten etc. Wij verlenen U crediet-
service vanaf ƒ100.—. - Komt U eens kijken en
luisteren? Wij regelen op prettige grijze de
betaling met U.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA
F. H. PENAAT

KOSTArERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Mooie collectie
Heren Anklets. Sokken. Sportkousen.
geblokte Jongens Anklets. Jongens-
petten met bontranc. Bromiietspetten.

Volendammer kinôersha\vls.

HUDORA
de betere rolschaatsen

met dubbele kogellagers ƒ21.75 - ƒ23.50

Sporthuis
„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 - Telef. 2131

Filmavond N.R.V.
Wij vestigen gaarne even de aan-

dacht op de filmavond, die het
consulaat Zsndvoort van de Neder -
landse Reisvererjging Vrijdag 29
Cctober in ..De Rotonde" geeft,
-.vaar de nieuwe N.R_V.-iilrn ..Tus-
sen Wenen en Parijs" zal worden
vertoond. Het is een nieuwe, fraaie
kleurenfilm, bijzonder bcelend. die
U vele bekende plekjes zal tonen
in de tussen deze steden gelegen
landen. De avond is zowel voor
leden als niet-leden toegankelijk.
Wij verwijzen voor bijzonderheden
naar de in dit nummer voorkomende
advertentie. Reserveert U deze
avcnd? Het is weer een echte avond
zoals v.-ij die van het consulaat
Zandvccrt gewend zijn.

Zig-zag demonstratie
De nieuwe naaimachinehandel

..Wilco" laat het er niet bij zitten.
Nog maar enkele weken na de
officiële opening van deze fraaie
zaak. kondigt de eigenaar reeds een
klinkende demonstratie aan rr.et
één van de nieuwste zlg-zag ma-
chines. een demonstratie, die cr.ge-
twijfeld onze dames zal interesseren.
want de mogelijkheden met deze
fantastische machine zijn werkelijk
enorm. Wij raden U aan. op deze
gratis toegankelijke demonstratie
eens een kijkje te gaan nemen. U
zult er zeker geen spijt van hebben.
Voor verdere bijzonderheden ver-
wijzen wij naar de in dit nummer
voorkomende advertentie. W:j ver-
wachten a.s. Dinsdag in deze nieuwe
zaak. gevestigd Swaluëstraat no. 2
een zéér druk bezoek van belang-
stellende dames.

«De Zigeunerbaron»
Het bestuur van de Zandvoortse

cperettevereniging meldt ons. dat
de komende uitvoeringen op Maan-
dag. Woensdag en Donderdag a.s.
van ..De Zigeunerbaron" in theater
Mcnopcle vrijwel zijn uitverkocht.
Xog slechts' een rwtntigtal kaarten
vcor de drie avonden zijn nog be-
schikbaar. maar deze zullen óók
wel verdwijnen. Wij verheugen ons
daarover van harte, het bewijst wel
hoezeer men uitvoeringen van deze
vereniging op prijs stelt, die in
enkele jaren tijd tot ^rote bloei
kwam en gerekend mag worden tct
één der meest toonaangevende ver-
enigingen in onze gemeente. Wij
wensen de uitvoerenden gaarne het
succes, dat hen na de ingespannen
maanden van studie zozeer toekomt.

Een nieuwe slagerij
In de Jan Steenstraat no. 1. in de

oude zaak van de heer Hofman, is
de heer H. van Eldik een nieuwe
slagerij begonnen. Een jcng en
energiek zakenman zag in deze wijk
van Zar.dvoort mogelijkheden voer
het openen van een nieuwe zaak en
hij aarzelde niet. deze geheel te
moderniseren zodat in alle opzich-
ten een ..model-slagerij" ontstond.
Een frisse, ruirne winkel, met aan-
sluitend ruimte voor worstmakerij
enz., die een keurige en verzorgde
indruk maakt. Heden Vrijdag werd
deze nieuwe zaak geopend en wij
twijfelen er niet aan of door de
bewoners van deze wijk zal deze
slagerij met vreugde worden be-
groet. Wij wensen Henk van Eld.ik
gaarne in zijn nieuwe winkel véél
succes en goede zaken!

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
tlingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

de make-up
voor Uw figuur!

• rcscr.erer.c-
,eucd.ge vorm

. rrac.-tg
cesecc-eerde ci/ps

• Icec'a s'eur,
• Ele=o-ce m

9.95

Wala onderjurken met perfecte bustevorm
in 4 verschillende cups.

De verkoop staat geheel onder leiding van
Mevr. Peters-Smit, bekwaam corset-
specialiste met een 20 jaar lange ervaring.
Zij is gaarne bereid (J na telefonische afspraak

persoonlijk te adviseren.

Telefoon 1O605 - Grote Houtstr. 11O
Haarlem, t.o. Cinema Palace

Moderne gymnastiek
Prettige en doeltreffende oefeningen
veer dames van iedere leeftijd.

V'ecens grcte belangstelling is e*
eer. tweede c lub opgericht, trcarccn
neg enkele dames dunner, deel-
nerr.en. Inlichtingen teerden geheel
vrijblijvend verstrekt.

"Dansschoo
LilyOrgodet

BURG. ENGELBERTSSTR. 62 - TEL. 2393

FAMIL(E-DRUJCU/ERfC

STENCYLWERK - TYPEWERK - EINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Waarom Slagerij Burger?
* Enorme sortering
* De beste kwaliteit
* Lage prijzen

Komt U eens kijken! Het is gemakkelijk en prett ig kopen uit
onze grote toonbank-vitrine. En of U nu een f i j n e en kost-
bare maaltijd wilt klaarmaken of het eens eenvoudig wilt

doen, bij BURGER SLAAGT U!

Magere Vark.lappenƒ1.98 500 gr.
Varkensfricandeau ƒ2.25 500 gr.
Varkenscarbon. v.a. ƒ 1.03 500 gr.
HEERLIJK LAMSVLEES:
Lappen v.a ƒ 1.58 500 gr.
Carbonade v.a. .. ;"1.48 500 gr.
Bout ƒ 1.93 500 gr.

RUNDVLEES:
Doorr. R. Lappen ƒ1.63 500 gr.
Riblappen ƒ1.98 500 gr.
Magere lappen ..("1.93 500 gr.
Rosbiet ) f n n r
Lende f f 7 7h
Staartstuk l ' *-l*-w

r-ntrecôte ' 500 gr.

(69ct
Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN

WEEKEND-RECLAME:
100 gram HAM en 100 gram PORK

H attestraat 3 Zandvoort - TP|, 2994 - 2643

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandal

A DfM Prinsessflweg 15
. D \J L- Tolef. 2066

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauifeur.
All risk verzekerd, met aUe

buitenlandse papieren.
Telef. K 2507- 2O33

Deze week als extra RECLAME
(alléén Zaterdag):

25O gr. Sprits 65 ct.
en een Pencee-taartje a 95 ct.

Bakkerij Van Staveren
ZEESTR. 48 TELEF. 2684

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

October

SCHOENENMAAND ï

| BROSSOIS, Grote Krocht 13
Nieuwste snitten warme PAXTCFFELS enorme keuze!

TOUREN'GCARBEDRIJF

P. KERKMAN
Haltestr. 63 - Tel. 2214 en 2560

A.s. DINSDAG cr.herroepe'.:;k
laatste maal naar de

Snip en Snap's Revue:
„Made in Holland".

dam. - Uiterlijk 3 dager, van
te voren opgeven.

H. GORTER
Brood- en Banketbakker;;

FRINSENHCFSTR. 3 - TEL. 2153

Heerlijke Specuiaas
60 cent 250 gram

Verder: Specu:ccsb-c->:e7-.. gei-uide
specuïccs. öcn'-retstcre*'.. allerhande,

roorr.bo:er-c;]e'"-.c".ce e-.r.

Pedicure - Manicure

MIEP HELGERING
DH. GERKESTRAAT 16 rood
Zsr.dvcor: - TEL. 2937-2507
3-; L" ccn r.-.i:.s te ontbieder.:

VERHOOG UV,- WEERSTAND
tegen Griep e.d. met:

LEVERTRAAN
DAVITAMCN ..10".
SANOSTGL.
de ..lekkere" levertraan!

Drogisterij Bouwman
CRANJESTR. 7 - TEL. 2327

Gedip!. D-ocris:.

JAN DAViDS
Accordeon- en piancleraar

D:recreur A.cccrdeor.>:eT.
..ZcrtdrooT".

neeit neg en^e;e uren oe-
schikbaar vcor

piano- of accordeonles
Aanmelder. schr-.j-.eVj'< of
mondeling aan het bureau van
dit bied. Zeestraat 57 rood.

Kersen-brandewijn
/ •=.00

r'2.35
per ïles ! j liter ..
per r.es " . liter ..
per fles •• :„ liter ..

W! J N H A N D E L
H. A. v. Deursen

Kerkstraat 12a - Telet. 2532

De droom ...
van iedere huisvrouw is een
..F R I S I A" super snelwas-
machine. Wascapaciteit 3 kg.
droge was in 4 min. CompZeet
met wringer ƒ290.—; ronder
wringer f239.—. Ook op gem.
bet. voorwaarden. - Komt U
eens kijken en praten, het
verplicht U tot niets!
Tevens onderhoud en repa.ro.-
ties aan alle merken u;as-
machines en wringers. Vraagt
prijsopgave bij:

Was- en droogmachineverhuur

A. v. Sluisdam
Vondellaan 22 - Telef. 3221

Restaurant «La M er»
ZEESTRAAT 26 - TEL. 2196

Dagelijks
Bami en Nasi Goreng
COMPLETE RIJSTTAFEL.
Gaarne l dag van te voren

bestellen'

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E X.

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-IXRICHTI^G.

SMEDESTRAAT 19

Groot en klein vinden
VAN DERWERFF's

brood FIJN!
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Bij contract belangr. kort.

Net R.K. MEISJE GEVR.
voor hele dagen. Aanmel-
den na 7.30 uur n.m. Mevr.
van Haaster, Wilhelmina-
weg 64.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

NET MEISJE GEVRAAGD
Mevr. Balledux, Haltestr.27

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,- p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

JONGENSJAS TE KOOP,
leeftijd 16-17 jaar. Burg.
Engelbertsstraat 38.

Te koop gevraagd
HUIS

(DICHT BIJ ZEE).
± 10 kamers.

Br. no. 21-35 bur. v.d. blad.

TE KOOP: HAARD met
vultrechter, theetafel /'3,-,
tafel ƒ3.-. Tel. ml. no.2147.

Heer VRAAGT LERAAR
(M.S.) voor privéles Frans.
Br. no. 21-37 bur. v.d. blad.

Dansschool Lily Orgodet
VRAAGT PIANISTE voor
enige uren per week. Burg.
Engelbertsstr. 62, Tel. 2393.

Filmstrookprojector
het mooiste St. Nicolaas-
geschenk.Voor jong en oud.
Demonstratie aan huis.

FIPRON FILM, Dr. Smit-
straat 8 - ZANDVOORT,

Telef. 2851.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

GEOPEND
Slagerij Henk van Eldlk

Jan Steenstraat 1b

Ons telefoonnummer is 2682

DAMES, wij bieden U aan als

Openings-reclame
500 gram OSSELAPPEN ƒ 1,65
500 gram SCHOUDERCARBCNADE ƒ 1,60
500 gram RIB CARBONADE ƒ1.75
500 gram HAAS CARBCNADE ƒ1.85
500 gram RAUW DIK VET 80 et.

Voor de boterham:
200 gram PEKELVLEES 80 et.
100 gram LEVER ( Of\ ,-sf
100 gram BOTERHAMWORST S O\J 1*1.
200 gram orig. SAX. LEVERWORST .... 60 et.

Onze prijzen:
RUNDVLEES:

Magere Osselappen ƒ2,10 500 gr. Biefstuk f2.75 500 gr.
Riblappen /"2,10 500 gr. Haas ƒ2,75 500 gr.
Sucade lappen f2,15 500 gr. Lende ƒ2,50 500 gr.
Gehakt h.o.h fl,SQ 500 gr. Lende entrecôte .. f2,45 500 gr.

VARKENSVLEES:
Fricandeau f2,50 500 gr.
Haas ƒ2,50 500 gr.
Doorr. lappen .... ƒ1,55 500 gr.
Magere lappen ƒ2,35 500 gr.

VET KALFSVLEES:
Fricandeau ƒ2,50 500 gr.
Biefstuk ƒ2,75 500 gr.
Lappen ƒ2,15 500 gr.
Schnitzel ƒ2,75 500 gr.

GESMOLTEN RUNDVET 50 et. 250 gram
REUZEL 55 et. 250 gram

Wij zijn RUIM GESORTEERD in alle soorten
FIJNE VLEESWAREN en wij leveren U

uitsluitend eerste kwaliteit!
Ziet verder onze etalage!

„'t HELM"
behoeft Uw steun
als vriend en abonné.

Alle inlichtingen:
Dr. C.A. Gerkestraat 93zw.

Voor een
vlot en leuk
JURKJE
in 3 dagen klaar!

Mevr. DE N IJS
EMMAWEG 8 - TEL. 3095

Wie helpt jong echtpaar
man werkzaam in Zandvoort,

aan kamer met kookgelegenheid
omg. Zandvoort-Bentveld; vrouw genegen in de
huishouding te helpen. Brieven aan S. Petrus,

p.a. Heemskerk, Zandvoortselaan 187.

Winkelhuis met woning
te huur gevraagd

op goede stand. Eventueel beschikbaar beneden-
huis, bevattende 3 kamers met keuken in centr.
Brieven onder no. 21-36 bureau van dit blad.

Po. brandde een gat in het laken
En ma die ivas niet te genaken.
't Was een „Drommel's" sigaret, waarmee pa

(ging naar bed,
Die cel/s vlak voor het slapen nog smaken.

SigarenmagazijnDROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Zaterdagmiddag 23 October
loopt door Zandvoort

De onbekende die
treinreizen uitdeelt!

Zorgt dat U een Rijksdaalderbon
met opdruk:

«Let op de onbekende»
in Uw bezit heeft!

H O B O C A Reisbonnenbureau - Rotterdam.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vrijdag 22, Zaterdag 23 en Zondag 24 Oct. 8 uur

"n Nieuwe triomf van de maker van
„Manon". - H.G. CLOUZOT presenteert
zijn cinematografisch meesterwerk

HET LOON
VAN DE ANGST

met VERA CLOUZOT - CHARLES
VANEL en PETER v. EYCK.
Adembenemend in de letterlijke zin van
het woord. Toegang 18 jaar.

Dinsdag 26 October 8 uur (slechts EEN dag)

Een machtig Zweeds film-werk vol romantiek
MAI ZETTERLING - HILDE BORGSTROM
ALF KJELLIN en ANNA LINDAHL in:

LEVENSSTORMEN
Naar de roman van Margaret Söderholm
„ALS ER DAUW HANGT KOMT ER
REGEN". Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 24 October 2.30 uur

Wij presenteren U een komisch filmwerk.
FRANK RANDEL in:

De vrolijke thuiskomst
Toegang elke leeftijd.

MAANDAG 25, WOENSDAG 27 en DONDER-
DAG 28 OCTOBER GERESERVEERD voor de
ZANDV. OPERETTE VERENIGING.

Gebouw „Ons Huis"
Woensdag 27 Oct. 8 uur

1. „VERBORGEN SCHATTEN".
2. „HET LEVENBRENGENDE WOORD".

Deze prachtige kleurenfilms met muziek
moet U gaan zien!

M.m.v. Zangkoor LAUS DEO. Toegang vrij.

Tussen Wenen en Parijs
is de titel van de nieuwe kleurenfilm dor
N.R.V., die het consulaat Zandvoort van
de Ned. Rcisvcreniging vertoont op
VRIJDAG 29 OCT. 8 uur in „De Rotonde"

Inleiding en commentaar van J.F. v. Lunieren.

Kaarten d fl,— voor leden en j'1,25 voor met-
leden verkrijgbaar bij boekhandel Bakels,
Lorenz en Esvé. - Een unieke lilm vol schoon-
heid, sfeer en romantiek.
EEN AVOND VAN DE NED.REISVERENIGING

Chr. Kleuterschool
„Prinses Marijke BREDERODESTRAAT 31

Er zijn nog enkele plaatsen open. Aangifte van kleuters
na elke schooltijd bij het hoofd Mevrouw Bosma-Veenstra
(privé-adres: Kostverlorenstraat 50).

KLEINE KLASJES.
Een school waar Uw kleuter zich thuis voelt!

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Het eerste elftal speelde j.l. Zon-

dag een niet al te beste wedstrijd
tegen Archipel in Den Haag. Slechts
na uiterste inspanning slaagde het
er in de punten veilig te stellen
door met 3-2 'te winnen.

Zandvoortmeeuwen 2 bleef in de
running door de thuiswedstrijd
tegen H.B.C. 3 met een. overwinning
te besluiten. Ook de elftallen 3, 5
en 6 kwamen goed voor de dag en
wonnen hun wedstrijden. Het 7e
moest de eer echter aan de tegen-
partij laten.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal kwam
verrassend goed voor de dag thuis
tegen Desto. Een na de rust opge-
lopen 2-0 achterstand werd in een
3-2 overwinning omgezet!
Uitslagen van j.l. Zondag:

Archipel-Zandvoortm. l 2-3
Zandvoortm. 2-H.B.C. 3 3-1
Ripperda 2-Zarrdvoortm. 3 1-6
Zandvoortm. 5-Spaarndam 2 6-0
Zandvoortm. 6-D.C.O. 4 6-4
H.F.C. 10-Zandvoortm. 7 3-2
R.C.H. jun. b-Zandvoortm. a 3-0
Zandv.m. jun. b-H.F.C, e 3-3

Uitslagen van j.l. Zaterdag:
Zandvoortm. 1-Desto l 3-2
Zandvoortm. 2-S.V.J. 3 1-3
R.C.H. a-Zandvoortm. adsp. a 7-0
R.C.H. d-Zandvoortm. adsp. b 3-4
R.CH. i-Zandvoortm. adsp. c 11-0

Programma voor a.s. Zondag:
Zandv.m. 2-v. Nispen l 2.30 u.
Zandv.m. 6-Stormvogels 7 12 u.
Zandv.m. 7-Stormvogels 3 9.45 u.
Zandv.m. jun. a-St'vogels b 9.45 u.
R.C.H. g-Zandv.m. jun. b 9.45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
P.V.W.A.-Zandv.m. l 3.30 u.
V.E.W. 2-Zandv.m. 2 3.30 u.
Zandv.m. adsp. a-E.D.O. a 4 u.
Zandv.m. adsp. b-E.D.O. d 3 u.
Zandv.m. adsp. c-Bl'daal c 3 u.

Ajd. Handbal: De eerste compe-
titie-Zondag hebben de handballers
(sters) hun uiterste best gedaan om
de punten thuis te brengen en met
succes! De uitslagen zijn als volgt:

Dames: T.ïï.B.-Zandvoortm. 1-5
Heren: Zandv. 1-Concordia 15-13
Zandvoortm. 2-IJmond 2 16-12

R.K.S.V. The Zandvoort Boys.
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:

T.Z.B. 1-D.S.B. l 1-0
T.Z.B. 2-N.A.S. 3 8-1
T.Y.B.B. jun. c-T.Z.B. a 3-5
T.Z.B. adsp. a-H.B.C, d 10-1

Programma voor a.s. Zondag:
Renova 1-T.Z.B. l (vriendsch.) 2 u.
Renova 2-T.Z.B. 3 (vriendsch.) 2 u.
T.Z.B. 2-H.B.C. 5 2.30 u.
T.Z.B. jun. a-H.B.C, b 12 u.

Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. a-Geel Wit b 3 u.
T.Z.B. adsp. b-H.B.C. e 4 u.

KJ.C. Noord
Dinsdag 12 Oct. speelde K. J. C.

Noord op uitnodiging van „Onder-
ling Genoegen" te Haarlem mee in
een afvaltournooi. K.J.C. Noord wist
in deze eerste ronde als eerste uit
de bus te komen, voorwaar een
goed begin. In de Donderdag ge-
speelde wedstrijd om hét maand-
kampioenschap is de stand als volgt:
1. C. Leen; 2. J. Pellerin; 3. Jb.
Koning; 4. Fl. Molenaar.

KJ.C. Zandvoort
Woensdag j.l. werd de 5e ronde

voor het clubkampioenschap ge-
speeld. De spelers willen allen
gaarne naar de bovenste plaats,
want ze geven elkaar niets toe!
Ie. H. v.d. Mey; 2e. J. Kol Jr.;
3e. J. Zwemmer; 4e. E. Keur.

Korfbalnieuws
Zondag leed Z.K.C, l wederom

een nederlaag en wel tegen Oost-
hoek 2 met 6-2. Zij waren beslist
niet de mindere van de bezoekers
maar het plaatsen en schieten liet
nog veel te "wensen over en alleen
als er geregeld getraind wordt, kan
daar een einde aan komen. Dat
geldt ook voor het tweede, dat ook
een nedrleaag leed tegen Watervliet
5 en wel met 4-1.
Programma voor a.s. Zondag:

Nw. Flora 3-Z.K.C. l 2.15 u.
Z.K.C. 2-Oosterkwartier 5 10 u.
Zaterdag a.s.:
Z.K.C. adsp. a-Sp. Vereent a 4 u.

HAl^&NEU
DAMES! LET OP!

Hier komt iets voor U!
Een demonstratrice zal op DINSDAG 26 October a.s. .

des middags van 2-5 uur en des avonds van 7.30-10 uur

een, demonstratie geven
van de nieuwe

zig-zag machine H Al D & N EU
Vele nieuwe mogelijkheden! Een wonder der techniek!

Naaimachinehandei «W l ICO»
Swaluëstraat 2 (hoek Kleine Krocht)

TOEGANG GRATIS!

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet ƒ 566,—. H. M.W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
plect f558,-. Agent Ralleigh en Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 TELEF. 2323
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Bevolkingsonderzoek
Het werk-comité, waaraan de or-

ganisatie van het bevolkingsonder-
zoek is opgedragen, is als volgt
samengesteld:

M. Doornekamp, voorzitter, Mr.
A. Merens, secretaris (p.a. gemeente
secretarie, af d. alg. zaken); T. Zon-
nenberg, penningmeester; J. v. d.
Meer, (gemeente-arts); W. Blok,
(ambtenaar afd. bevolking); Mevr.
J. L. van Reede, administratrice.

Teneinde het onderzoek zo goed
mogelijk te doen slagen, zal in de
loop van de maand November aan
ieder Zandvoorts gezin huisbezoek
worden gebracht. Aan de huisbe-
zoeker zal men nadere inlichtingen
kunnen vragen en kunnen oneven
op welke dagen men verhinderd is
naar het onderzoeklokaal te komen.

In 1951 meldden zich voor dit
eenvoudige, maar zeer nuttige werk
170 vrijwilligers aan. Zij werden
uitgenodigd zich wederom beschik-
baar te stellen. Maar ook andere
persenen zullen zeer welkom zijn,
want indien een. groot aantal huis-
bezoekers zal kunnen worden inge-
schakeld, zal de taak van een ieder
licht zijn! Men kan zich tot 5
Nov. schriftelijk opgeven bij de
secretaris van het werk-ccmité of
mondeling (overdag) bij de admini-
stratrice p.a. kiosk Touring Zand-
voort, Haadhuisplein.

Mr. A. Merens
verlaat- gemeentedienst
De heer Mr. A. Merens, gedurende
ruim vier jaar werkzaam op de
afdeling secretarie te Zandvoort, is
met ingang van 15 November a.s.
benoemd op de'afdeling secretarie
te Voorschoten. Wij feliciteren de
heer Merens van harte met deze
benoeming, daarbij' oprecht be-
treurend, dat hij onze gemeente
gaat verlaten. Wij vonden in hem
een prettig vriend, met wie het,
óók wat de journalistiek betreft,
bijzonder aangenaam was, samen te
•werken. Wij zijn ervan overtuigd,
dat velen dit vertrek zullen be-
treuren, want Mr. Merens maakte
zich in deze 4 jaar door zijn werk
op maatschappelijk en kerkelijk
gebied zéér populair en kreeg vele
vrienden. Wij denken aan het be-
langrijke werk, dat hij verrichtte
voor „'t Helm", waarvan hij één der
oprichters was en enkele jaren
voorzitter. Een prettig en sympa-
thiek mens gaat Zandvoort ver-
laten, op wie men nooit tevergeefs
een beroep deed. Wij wensen hem
van harte het allerbeste voor de
toekomst.

BURGERLIJKE STAND
22-28 October 1954.

Geboren: Bernardus Johannes Lu-
dovicus Jozef, z. van L.J. Zonneveld
en A.D.M. Schelfaut. Antonius Pe-
trus, z. van P. Bakker en M.E.J.
Zandvcort.

Ondertrouwd: L.J. Antonides en
T. van der Spek.

Getrouwd: J. Kraaijenoord en E.
K. de Rooij. E.C. Steenken en M.
Koper. A. van der Heijden en H.
Drogtrop. A. A. Heesemans en H.
Keur.

Overleden: E.A.E. ter Schiphorst,
oud 91 j. wed van T.W. Boogaard.
H.W. Vrolijk, oud 58 j. echtg. van
T.E. Luhde.

„WURF-PRAET'

WULLUM v.d.WURFF:
„Beter 'n zingende

dan 'n jankende Zanrl

Gemeentebegroting 1955
heeft nadelig saldo van bijna twee ton

Als een grote verrassing en voor
vrijwel een ieder volkomen onver-
wacht hebben Burgemeester en
wethouders van Zandvoort op
Woensdag 20 October aan de raads-
leden de gemeentebegroting voor
het dienstjaar 1955 aangeboden.
Nog nimmer had in Zandvoort deze
aanbieding zó vroeg van tevoren
plaats.

Het verrassend element in dit
gebeuren wordt echter wel enigs-
zins cp de achtergrond geschoven,
wanneer men de toelichting van
B. & W. op deze begroting heeft
gelezen. B. & W. verklaren daarin
nj. het te betreuren, wederom een
begroting te moeten aanbieden,
welke een belangrijk tekort aan-
wijst, n.l. van ƒ212.000,— welk
tekort echter in verband met enkele
nadere herzieningen n.l. ƒ 10.525,—
hogere raming algemene uitkering
door verhoging van het verhou-
dingspercentage tot 128 inplaats van
126, en een percentage van 107
inplaats van 100, waardoor de
belastinguitkering ƒ 3374,— hoger
wordt, met deze bedragen kon
worden verminderd, waardoor het
tekort rond ƒ199.500,- bedraagt.
Indien een mogelijke compensatie-,
regeling voor het verlies ' der
schoolgelden doorgang zou vinden,
hetgeen niet onwaarschijnlijk moet
worden geacht, zou het tekort kun-
nen dalen tot rond ƒ160.000,—

Als voornaamste oorzaak van het
begrotingstekort wijzen B. & W. op
het feit, dat de regeling der finan-
ciële verhouding tussen Rijk en
gemeenten nog in het stadium der
noodvoorziening verkeert, al wordt
momenteel gewerkt aan een defi-
nitieve regeling, waardoor langs
objectieve weg in de behoefte van
elke gemeente aan algemene dek-
kingsmiddelen zal worden voorzien.
Het subjectieve element, dat op-
genomen is in het thans bij de
eerste kamer aanhangige wets-
ontwerp, maakt het mogelijk, om
de voor de gemeente vastgestelde
algemene uitkering uit het ge-
meentefonds te verhogen, waarvan
de regering gebruik kan maken,
wanneer zou blijken dat voor een
individuele gemeente de inkomsten
ontoereikend zouden zijn, om een
redelijk verzorgingspeil te hand-
haven.

Voor wat Zandvoort betreft,
meent het college, dat het redelijk
verzorgingspeil, — mede gelet op de
functie van Zandvoort als bad-
plaats — op verschillende punten
nog niet is bereikt, waarbij c-.a.
wordt gewezen op de straatyeiiich-
ting en de rioolwaterzuivering. Op
grond hiervan menen B. & W. dan
ook, met enig vertrouwen de be-
slissing omtrent de aanvrage om
toekenning van een hogere alge-
mcne uitkering uit het gemeente-
fonds te mogen ontvangen, te
mogen tegemoet zien.

Verder wijst men erop, dat in het
huidige financiële bestel de ge-
meente ernstig gedupeerd is, door-
dat in 1942 bijna alle grote hotels,
pensions en andere bedrijven wer-
den gesloopt, hetgeen tot gevolg
heeft, dat thans een uitzonderlijk
lage belastinguitkering wordt ont-
vangen. Hierbij mag niet uit het
oog worden verloren, dat de uit-
gebreide en kostbare bemoeiingen
van de gemeente als badplaats ten-
gevolge van de sloping allerminst
zijn verminderd. Integendeel, de
herbouw van de badplaats-acco-
modatie volgens de moderne in-
zichten, zal hel budget der gemeente
in toenemende mate blijven belas-
ton. Daarom is noodzakelijk, dat de
uitkering uit het gemeentefonds,
— de belangrijkste bron van in-
komston der gemeente — zich aan
do behoelien der gemeente blijft
aanpassen.

B. & W. wijzen er voorts op, dat
ook in deze begroting weer cnigo
posten voorkomen, waarvoor do
basis voor een goede objectieve
raming ontbreekt.

STRANDEXPLOITATIE.
Met genoegdoening maken B. & W.
gewag van het leil. dat ondanks hel
slechte seizoen geen der strand-
pachters restitutie heelt verzocht
van de over 1954 betaalde pacht-
som. B. & W. zijn er echter van
overtuigd, dat de inkomsten van do
strandpachters dit jaar wel ccn
laagtepunl moeten hebben bereikt.

Be verwachting is daarom, dat het
volgende
beter zal

seizoen in ieder geval
zijn. Nochtans werden

echter de inkomsten op vrijwel
dezelfde bedragen geraamd als
voer 1954.

ONDERWIJS.
De verhoging van nagenoeg alle

posten van uitgaaf ten behoeve
van het onderwijs vindt haar oor-
zaak in de opening van de derde
openbare lagere schcol. Voorts de
vernieuwing van de Karel Door-
manschool en de Hannie Schaft-
school. Voor de bouw van een
nieuwe U.L.O.-school is het schets-
plan de bouwkundig hoofdinspec-
teur te Den Haag gepasseerd, zodat
thans met de opstelling van het
definitieve plan met kostenraming
kan -worden aangevangen. Wat het
kleuteronderwijs betreft, merken
B. & W. op, dat dit onderwijs een
groot offer van de gemeentekas
vergt. De opening van een tweede
openbare kleuterschool deed ook
deze kosten nog belangrijk stijgen.
De opbrengst aan schoolgelden
dekt slechts 5°/o van deze kosten.
Wanneer het wetsontwerp tot rege-
ling van het kleuteronderwijs het
Staatsblad zou bereiken en B. & W.
achten dit niet onmogelijk, dan zou
de gemeente een niet onbelangrijke
bate toevloeien, daar 550 kinderen
de openbare
zoeken.

kleuterscholen be-

STORMSCHADE.
De kosten van herstel van de

dooi de dtorm van l Februari '53
beschadigde objecten, hebben, een
uitgaaf gevergd van ƒ 146.736,—.
Een Rrjksvoorschot werd ontvangen

'1955 /'8.605.000,—• bedragen,
rekend naar een inwonertal

van ƒ84.000,—. Verwacht wordt,
dat deze schadepost geheel ten
laste van het Rijk zal komen.

SCHULDPOSITIE.
Het schuldrestant van de lopende

vaste geldleningen zal per l Jan.
Ge-
van

11.900 komt dit neer op ,/723,— per
inwoner, tegen ƒ541,— per l Jan.
'54 en ƒ429,— op dezelfde datum
in 1953.

INVESTERINGEN.
Het totale bedrag der niet afge-

schreven kapitaalsinvesteringen is
naar raming per l Januari '55 groot
ƒ 11.210.000,—. Hierop zal worden
afgeschreven tot een bedrag van
./'341.000,—. Voor de betaling van
aflossing op geldleningen is echter
ƒ284.000,- nodig.

Van de objecten, waarin grote be-
dragen werden geïnvesteerd en die
een directe opbrengst opleveren,
werden genoemd het waterleiding-
bedrijf met / 1.002.000,-. het gas-
L-edrijf met ƒ234.000,- en de wo-
ningbouw met ƒ 3.300.000,—.

SUBSIDIEN.
Wat het verstrekken van subsi-

diën betreft menen B. & W. dat de
omvang van het begrotingstekort
aanleiding geeft, om als algemene
gedragslijn te nemen, dat geen
nieuwe subsidiën, c.q. verhoging
van bestaande subsidiën zullen
worden toegekend, ondanks het
feit, dat talrijke verzoeken hiervoor
binnenkwamen. Dezelfde subsidiën
die voor dit jaar golden, werden
óók voor het komende dienstjaar
geraamd.

Zo biedt opnieuw de begroting
voor het komende nieuwe jaar
een beeld, dat de gemeente Zand-
voort véél zorgen zal geven en. een
voorzichtig
maakt.

beleid noodzakelijk
K.

,De Zigeunerbaron"
Dat het de Zandvoortse operette-

vereniging gelukt, voor de uit-
voeringen van een operette drie
avonden achtereen een tot de laatste
plaats uitverkochte zaal in theater
Monopole te verkrijgen, iets, wat
aan geen enkele Zandvoortse ama-
teur-vereniging tot nu toe gelukte,
wijst wel op de populariteit van
deze nog maar nauwelijks 5 jaar
bestaande vereniging. Dit gold ook
thans weer voor de opvoeringen
van Johann Strauss' „De Zigeuner-
baron", die Maandag en Woensdag-
avond een stampvolle zaal trokken
en óók voor de laatste opvoering
van Donderdagavond geheel was
uitverkocht.

Wij hebben alle respect voor de
geleverde prestaties, die voor een
amateurvereniging zeker bewonde-
renswaardig mogen worden ge-
noemd. Het koor onder leiding van
Henk Steenkist zong fraai van toon.
Een dergelijk groot koor zal men
maar weinig bij operetteverenigin-
gen aantreffen. Het is ongetwijfeld
een grote kracht voor deze vereni-
ging.

Dat de stemmen van vele solisten
niet dat volume hadden om over-
luigend te zijn, mag men van ama-
teurs ook niet verwachten, maar
toch werden door elk van hen
knappe dingen gedaan. Ook het
orkest, samengesteld uit berocps-
musici, deed bijzonder goed werk,
doch het bleek te klein te zijn, om
de zang ten volle te kunnen onder-
steunen. Een woord van lof mag
hier zeker de bijzonder fraai spe-
lendo hoboïst niet onthouden wor-
den, alsmede Mej. Annie Weber, die
aan de piano opmerkelijk goede
dingen deed en zich bij het instu-
dercn der koren en solisten-partijen
ook reeds zéér verdienstelijk had
gemaakt, zodat een groot gedeelte
van hel welslagen der uitvoeringen
aan haar te danken is geweest.

Bij de solisten was hel Bert Bij-
nen, die als de varkensfokker Zsu-
pan de zaal menigmaal in cxlase
bracht. Hier stond do bcroeps-
opcrcltc-artist in zang on voov-
dracht, beschikkend over een uit-
zondcrlijk fraai geschoolde en so-
nore bariton, die in alles ver uit-
stak boven do verrichtingen der
anderen. Naast hem was Chris
Overweg een bijzonder boeiende
Barinkuy, raak in typering, die
zijn fraaie tenorstem tot in de
finesses weet uit te buiten, terwijl
Will • Tcrvcorcn ook nu weer bc-
wondcring wcktf als Graaf Ho-
monay, ccn prachtig lyrische tenor,

die alle goedkoop effect wist te
vermijden en daarom ongemeen
boeide. Wim van der Moolen was
een hoogst komieke Carnero, die
een kostelijke creatie gaf van deze
lang niet eenvoudige rol, terwijl
Paul Kist als Ottokar minder goed
voldeed.

Wat de dames betreft, leverde
ongetwijfeld Rie Sluijs bij de
dames-solisten de prestatie van de
avond in haar prachtig gezongen
wals „Frühlingsstimmen-walzer",
die door Henk Steenkist aan
het begin van het derde bedrijf
om ons onverklaarbare redenen,
was ingelast. Hoewel haar geluids-
volume niet groot is, leverde zij
hier een staaltje van beheerste
coloratuurzang, dat bewonderens-
waardig was en dan ook terecht een
spontaan applaus ontlokte. Nel
Wiener was als het zigeunermeisje
Saffi bijzonder op haar plaats en
leverde met het hartstochtelijk ge-
zongen Zigeunerlied een opmerke-
lijke prestatie. Zij hoede zich ech-
ter voor te laag intoneren, dat
deze avond nog al eens voor-
kwam. Een prachtige rol maakte
Rie Baaren van de zigeunerin
Czipra, ingetogen en vol over-
gave en zeker één der beste ver-
tolkingen, die deze avond te zion
waren. Bep Swagerman, die wij,
naar wij menen, voor het eerst ais
soliste hoorden, in de rol van Mi-
rabella, bleek een zéér goede aan-
winst in het solisten-gezelschap te
zijn. Ook de overige bijrollen waren
in goede handen, waarvan de
prestatie van de jeugdige Eric
Sluijs als de dorpsjongen, zeker nog
afzonderlijk dient te worden ge-
noemd.

Joh. Gerritsen & Zn. te Amster-
dam had aan costuums en kapwerk
alle aandacht besteed, zodat hel
geheel con fleurig en kleurrijk
schouwspel werd, dat van begin lot
einde boeide, pok de belichting van
Wim Dictz viel zéér te loven, al
werd er somtijds wol eens wal al
Ie nonchalant met het overgaan
van licht naar donker en omgc-
kecrd, omgesprongen.

Wim Slüys vervaardigde ook nu
\vecr do decors. Vele maanden ach-
lercon werkte hij eraan on de
resultaten \varcn buitengewoon fraai.

Een schal van bloemen werd aan
het slet van de avond de solisten
aangeboden, een avond, die o.m.
word bijgewoond door burgcmecs-
Icr Mr. H.M. van Fencma mei echl-
gcnole. Met grole vreugde on vol-
docning kan de Zandvoorlse opc-

Zandvoorts Muziekkapel
Het bestuur van „Zandvoorts

Muziekkapel" heeft het plan opge-
vat, om door verspreiding van
strooibiljetten, de aandacht der in-
gezelenen te vestigen, op de toe-
stand der vereniging. De hoge kos-
ten die nu eenmaal aan een mu-
ziekvereniging zijn verbonden,
noodzaken hen zich tot de bevol-
king te wenden om steun en mede-
leven.

A.s. Zaterdag 30 October zal, be-
geleid door het tamboercorps, een
begin worden gemaakt met ver-
spreiding dezer aanbevelingsbiljet-
ten. De bedoeling hiervan is, dat
men zich op de aangehechte strook
van het biljet op kan geven als
donateur, kunstlievend lid of steu-
nend lid. Indien door een ieder
hieraan wordt medegewerkt is het
bestaan der vereniging verzekerd.

Enige dagen na deze verspreiding
worden de geperforeerde stroken
bij de inwoners opgehaald.

B.B. contactavond
Aan de leden van de afdeling

Zandvcort „Bescherming bevolking"
wordt op Donderdag 4 November
een contact- en ontspannings-avond
aangeboden in „Zomerlust". Een
cabaret- en varieté-programma zal
worden uitgevoerd. Deze avond
wordt aangeboden als beloning
voor het bijwonen van de cursussen
en dient tevens om het onderling
contact tussen alle „Bloknood-
wachters" te verstevigen.

«Ons Huis» is verkocht
De stichting „Ons Huis", in vroeger
jaren in het leven geroepen door
de kerkeraad der Hervormde kerk,
die dit tehuis Het bouwen als ver-
enigingsgebouw, heeft thans „Ons
Huis" verkocht aan de heer P.
Waterdrinker, eigenaar van „Zo-
merlust", omdat het al geruime tijd
niet meer beantwoordde aan het
doel, dat er oorspronkelijk aan ge-
steld was. Naar verluidt, zal de
heer Waterdrinker hei gebouw
gaan exploiteren als veilinggebouw
en voor de verkoop van 2de hands
meubelen.

De Hervormde kerk heeft intus-
sen plannen in voorbereiding, om
een ander centrum te stichten voor
het gemeentewerk, zoals gemeente-
avonden en andere bijeenkomsten.

«De Zeeschuimers»
De zwemclub „De Zeeschuimers"

organiseert een afzwem-avbnd op
Dinsdag 16 November in het Sport-
fondsenbad te Haarlem. Op Zater-
dagavond 6 November zal men.
deelnemen aan het gecostumeerde
zwemfeest, dat in genoemd bad
wordt gehouden.

r BONT
is vertrouwen

Overtuigt U van onze kwaliteit

PERS1ANER PATTES l
MANTELS voor f 43O,- '

naar maat.
Alleen bij ons slaagt U direct. |
Eventueel betaling in overleg.

BONTHUIS REITER l
is een begrip in Nederland.
Heiligeweg 2, b.d. Kalverstraat

L AMSTERDAM-C. l
besloten huis: Tel. 38789 l

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Oei.
31 5.52 13.—• 18.05
Nov.

G.28 13.30 18.43
7.07 14.— 19.28
7.57 15.— 20.21
8.58 16.— 21.30

10.15 17.— 22.54
11.37 18.30 24.09

berijdbaar
1.— 10.00-16.00

1.30 10.30-16.30
2.30 11.00-17.30
3.30 12.00-18.30
4.30 13.00-19.30
6.- 14.00-21.00
7.- 15.30-22.00

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

rctlevcrcniging op deze zozeer gc-
slaagde uitvoeringen terugzien, die
ongetwijfeld de populariteit der
vereniging opnieuw hebben vcr-
hoogd.

Voor de Gebrs. Il enk en Kick
Slccnkist, die algehele leiding en
regie verzorgden, betekende deze
zware opgave ccn enorm succes.
Met vertrouwen kan de volgende
uitvoering in April - van Emmerich
Kalman's ,.Grafin Marilza" worden
legcmocl gezien. K.



Gezelligheid Open haardvuur
ZOMER EN WINTER GEOPEND. Klein match biljart

Sfeer
ZOMER EN WINTER GEOPEND.

Slager GA U S
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 21O2

Eet nu ZUURKOOL met CASSELERRIB
p. 100 gram ƒ0.45

Echte Geld. gek. worst p. stukje 250 gr. ƒ0.75
Bakbloedwcrst, die niet uit elkaar valt met

bakken per 250 gr. ƒ0.50
Ze zijn er weer! Onze bekende Gelderse rook-
worstjes, gemaakt van uitsluitend varkens-
vlees, absoluut niet zout! p. 100 gr. ./'0.42
Doorregen varkenslapjes 500 gr. /'1.50
Rcsbief 500 gr. ƒ 1.98
Csselappen vanaf 500 gr. ƒ1.60
Vraagt naar onze leverworst speciaal 100 gr. 25 et

Grote prijsverlaging

HaEtestraat 48
MELKREPEN, groot ..
PUURREPEN, groot ..
TRUFFELREPEN
MELKHAZELNCOTJES
Choc. Ananaspuntjes ..
Melkchocolade Bloemen

„ Beestjes
„ Kattentongen
., Pastilles

Chocolade Bloemen ..
,. Beestjes
„ Kattentongen

Pastilles
PUURRONDJES
MELKOVAALTJES...
KERSENBONBONS ..
Gevulde Moccaboontjes
Gesorteerde Bonbons ..
RUMBONEN
MELK PINDARCTSJES
PINDAROTSJES

van 30 voor 25 et. p. stuk
van 30 voor 25 et. p. stuk
van 20 voor IS et. p. stuk
van 55 voor 50 et. 100 gr.
van 28 voor 25 et. 100 gr.
van 65 voor 55 et. 100 gr.
van 65 voor 55 et. 100 gr.
van 65 voor 55 et. 100 gr.
van 65 voor 55 et. 100 gr.
van 70 voor 60 et. 100 gr.
van 70 voor 60 et. 100 gr.
van 70 voor 60 et. 100 gr.
van 70 voor 60 et. 100 gr.
van 50 voor 40 et. 100 gr.
van 50 voor 40 et. 100 gr.
van 65 voor 60 et. 100 gr,
v.an 45 voor 40 et. 100 gr.
van 45 voor 40 et. 100 gr.
van 40 voor 35 et. 100 gr.
van 40 voor 35 et. 100 gr.
van 40 voor 35 et. 100 gr.

Dames, nu koopt U het voordeligste bij:
C. JAMIN - HALTESTRAAT 48

Wilt U het Beste?
Voor vlees en boterhambelegging is SLAGER
BURGER dan het aangewezen adres.

Tech zijn we niet duurder b.v.:
MAGERE VARKENSLAPPEN . .. .ƒ1,98 500 gr.
VARKENSCARBONADE v.a ƒ 1,58 500 gr.
DOORR. R. LAPPEN ,/1,68 500 gr.
LAMSVLEES v.a ƒ1,48 500 gr.
Weekend-reclame: 100 gram Ham/
en 100 gr. Haagse Leverworst \

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 3 - Zand voort - Tel. 2994-2643

Moderne dansen
HOE DANST U? Rustig en stijlvol,
met toepassing van verschillende
variaties? Zo niet, bespreekt U dan
eens enige PRIVÉ-LESSEN
te nemen op een door Uzelf te be-
palen uur (ook overdag). Of prefe-
reert U een gezellige avond?
Vormt dan met kennissen een be-
sloten clubje. - Condities worden
geheel vrijblijvend verstrekt.

Dansschool

Lily Orgodet
Burg. Engelbertsstraat 62 Tel. 2393

BALLET en MODERNE GYMNASTIEK voor
volwassenen, kinderen, en kleuters.

Jaarvergadering Zandv. Handels Ver.
Ira hotel Keur hield de Zandv.

Handelsver, hield Donderdag 21 Oct.
haar jaarvergadering, onder leiding
van de voorzitter, de heer M.Weber.

Na goedkeuring van de jaarver-
slagen van secretaris en penning-
meester, die een optimistische toon
te beluisteren gaven, volgde de aan-
bieding van de oorkonden en de zil-
veren herdenkings-speldjes aan 2
leden, die méér dan 25 jaar lid der
vereniging waren en derhalve tot
ere-leden \verden benoemd. Deze
avond viel die eer te beurt aan de
H.H. A. de Roode en M. F. van Or-
den.

De heer P. Schaap werd door de
vereniging geadopteerd voor een
uniform voor de Zandvoortse Mu-
ziekkapel.

De aftredende bestuursleden,
Mevr. A. Blaauboer-Zwart en de
H.H. M. Weber en B. Bosman wer-
den allen bij acclamatie herbe-
ncemd, terwijl in de kascommissie
werden gekozen de H.H. H. Hilde-
ring, J. Jongsma en K. Looman.

Voor de komende St.-Nicolaas-
actie, waarvoor door de vereniging
een bedrag werd beschikbaar ge-
steld, werd een commissie benoemd,
die deze actie samen met de
initiatiefnemers-commissie uit de
Middenstandsvereniging De Hanze
neder zal uitwerken. Voor de Z.H.V.
werden gekozen de H.H. B. Eos-
man, I. Dikker, H. Heidoorn en J.
Kroon.

TASSEN en KOFFERS
BAKELS Sinds 1874.

EEN GROOT EVENEMENT
Inderdaad, het optreden van Het

Nederlands Ballet, o.l.v. Sonia Gas-
kell op Donderdag 4 November a.s.
in theater Monopole belooft een
groot evenement te worden.

Cp het programma vinden we de
beroemde ,.Pas de Qualre" naar een
reconstructie van Dolin. De „Grand
pas de deux" - de blauwe vogel -
uit de derde acte van het. ballet
..Doornroosje"' van Tschaikowsky
Het trio in A-rnineur van deze
componist is de rnuziek voor het
ballet ..Dessins pur les six", cho-
reografie van Taras. Uit het be-
iaamde ballet „De Notenkraker"
van Tschaikowsky wordt de „Grand
pas de deux classique" gedanst.
Op muziek van Carl M. von Weber
- Aulforderung zum Tanz - maakte

Voor Uw JAPONNEN
BAKELS Sinds 1874.

Fokine „Le Spectre de la Rose"
- de geest van de roos. Het „Ballet
van de lezer" verbeeldt in vijf
taferelen hoe het boek de spiegel
van het leven is, en hoe de uitwer-
king van verschillende genres lec-
tuur voor de lezer troost of zelfs
verrukking kan betekenen. Jurriaan
Andriessen componeerde de muziek.
Van Sonia Gaskell is de choreo-
grafie.

De stichting culturele kring „'t
Helm" die met deze voorstelling
haar winterprogramma officieel
aanvangt, vertrouwt, dat de huidige
kracht zowel als de toekomst-
mogelijkheden van de Nederlandse
danskunst op deze avond overtui-
gend zullen worden bevestigd. Het
initiatief van „'t Helm" om het
Nederlands ballet naar Zandvoort
te halen, verdient alleszins een
volle zaal.

Vesten en Pullovers
BAKELS Sinds 1874.

Korfbal
uitslagen van de gespeelde wed-
strijden:

Nieuw Flora 4-Z.K.C. l (afgelast)
Z.K.C. 2-Oosterkwartier 5 5-1
Z.K.C. adsp. a-Sport vereent 2-0

Programma- voor a.s. Zondag:
Z.K.C. 1-Watervliet 3 2 u.
Z.K.C. 2-Haarlem 4 10 u.

Gevonden/verl. voorwerpen
De afd. „gevonden en verloren

voorwerpen" is gedurende! hel win-
terseizoen voor het publiek slechts
geopend des Zaterdags van 14 tot
17 uur. Derhalve niet meer op
Maandagen en Woensdagen.

Speciale November-
aanbiedingen

Dat zijn de aanbiedingen tegen weergaloos
LAGE PRIJZEN en die slechts verkrijg-
baar zijn, zolang de voorraad strekt.

Zuiver wollen DAMES PULLOVERS _
met 3/j vlindermouw 13,95
Zuiver wollen DAMES PULLOVERS
met -'/.i vlindermouw, rijk geborduurd,
kleur op kleur, beide soorten m

8 kleuren 15,5O

DAMES COCKTAIL JAPONNEN
Zeer vlot model, taffet zijde met ir\-jc

kant bovenstuk 19,75

FLANELLEN LAKENS
FLANELLEN LAKENS

100 x 220
180 x 225

5,25
5,95

Zwanendons DAMES NACHTHEMDEN
Geen gesnoeide maten 5,75
Schattige MEISJES PYAMA's
Zwanendons met leuke garnering v.a. 4,25

ENKALON DAMES KOUSEN. Volledig
geminderd, fijne kwaliteit, Ie keus 2,95

Verder tal van aantrekkelijke prijzen
in al onze afdelingen.

Textiel- en Confectiemagazijn

f?
Haltestraat 4O Telef. 2087
STEEDS 'T NIEUWSTE!

DE BETERE KWALITEITEN!
VOORDELIGSTE PRIJZEN!

EENS KLANT! BLIJFT KLANT!

STENCYLWERK - TYPEWERK - EINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Haltestraat 12a - Telef. 2O99

Brengt U deze week:
ZEER FIJNE ENKALON ƒ2,75
ENKALONS GEMINDERD 73,95

2 paar ƒ7,50
KRISTAL NYLONS met fantasie hiel ƒ4,25,
WANDEL NYLONS, 70 denier ƒ4,95
ELASTISCHE NYLONS }'8,75

- LINKSGEWEVEN KOUSEN ƒ1,98
GEFLATTEERDE WERKKOUSEN .. ƒ1.68
WOLLEN KOUSEN ƒ5,85
HERENSOKKEN v.a ƒ1,35

Grote sortering kindersportkousen en -sokjes
Ruime keuze in baby- en kleutergoederen

NEVEDA JUMPERWOL 100 gram ƒ1,98
TIROL SPORTWOL 100 gram ƒ2,60

Bij ons ook Hoboca-reisbonnen

PANTOFFELS
Enorme sortering.

Brossois Schoenhandel
Steeds apart en chic

Oud-Zand voorter
vertelde over Afrika

Na een verblijf van 18 jaar in
Zuid-Afrika, keerde de oud-inwo-
ner van Zandvoort, de heer G. Vol-
hand, voor een kort verlof terug in
zijn geboorteplaats, beladen met
een schat aan foto-materiaal (films
en dia-positieven), die hij in de
loop der jaren op zijn talrijke
zwerftochten verzamelde.

Maandagavond vertoonde hij een
gedeelte ervan tijdens een speciale
bijeenkomst, door het bestuur van

KERKO HEMDEN
BAKELS Sinds 1874.

de Ned. Protestantenbond, afdeling
Zandvoort, in de Brugstraat belegd.

Er bestond voor dit gebeuren
grote belangstelling. De heer Vpl-
hand werd welkom geheten en in-
geleid door de voorzitter, de heer
A. ElÜers Azn.

Even onopgesmukt en eerlijk als
zijn verhaaltrant, waren de beel-
don. in kleuren en zwart-wit, die de
heer Volhand de aanwezigen zowel

in film als lantaarnplaatje toonde.
Men werd meegevoerd naar Ba-

soeto-land en de Victoria-waterval-
len in Noord Rhodesia; naar Kaap-
stad en het Kruger-wildpark, afge-
wisseld met leuke en interessante
opnamen uit het familie-leven.

Met gespannen aandacht werd
deze wel zéér opmerkelijke avond
door de aanwezigen gevolgd, waar-
voor de heer Elffers na afloop
hartelijk dank bracht.

De heer Volhand en het bestuur
van de Ned. Protestantenbond heb-
ben met dit uitzonderlijk gebeuren

NYLON KOUSEN
BAKELS Sinds 1874.

wel veleni aan zich verplicht, even-
als de Anth. Bakel N.V., die de
technische verzorging van deze
avond op perfecte wijze in de hand
had.

MUNHARDT'S
voor kinderen,rneh Thijm en Honing

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
(Hervorming).

17 uur: Ds. A. de Ruiter. Z. 11.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.

Spr. Mevr. H. H. Visser-Fransen.
Zondag 31 Oct. (Hervormingsdag).

10.30 uur: Ds. C. de Ru.
Medew. kerkkoor en trompettist.
Collecte voor Ned. Bijbel Genoot-
schap. 's Avonds geen dienst.
NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. H. A. C. Snethlage, van R'dam.
7 uur: Jongerendienst.

Ds. J. Heidinga, van Haarlem.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBAND

Dinsdagavond 8 uur samenkomst
in „Ons Huis'1. Spr. Joh. H. van
Oostveen, evangelist, Alkmaar.

PAROCHIE H. AGATHA. •
Zon- en feestdagen H. Missen 7.30,

9 uur (Hoogmis) en 11 uur. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof.

Cp 26 October 1954 overleed
in het Sint Elizabeths Gast-
huis te Haarlem
Mevrouw Judith Rine-

Mendes Coutinho
in de ouderdom van 80 jaar.
De begrafenis heeft plaats
gevonden op 28 October op
de begraafplaats van de Por-
tugees-Israèlitische Gemeente
te Ouderkerk.

Mr. A. Flesseman,
Executeur-testamentair.

Dankbetuiging
Door deze betuigen wij onze narte-
lijke dank voor de grote belang-
stelling, ondervonden bij de opening
van onze slagerij.

Fam. H. J. VAN ELDIK.
Jan Steenstraat Ib.

Zandvoort, 29 October 1954.

SAWAPIR6M Jaagt kou
en 'pijn uit Uw body

Damnieuws
Woensdag 27 Oct. j.l. zijn ver-

schillende damliefhebbers bij el-
kaar gekomen om t'esamen, met het
bestuur van de Zandv. Schaakclub
de oprichting van een damclub te
bespreken.
Overeenkomstig de plannen is in-

derdaad een damclub in het leven
geroepen, en wel op zodanige basis,
dat deze club zich tegelijkertijd as-
socieert met de bestaande schaak-
club, waardoor betere voorwaarden
tot de bloei van de gezamenlijke
vereniging worden geschapen. Wij
hopen, dat de talrijke damliefheb-
bers onder de Zandvoortse bevol-
king de thans geboden gelegenheid
niet voorbij zullen laten gaan en op
de a.s. Woensdagavond om 8 uur in
„Ons Huis" te houden damavond
van hun belangstelling blijk zullen
geven. Aangezien uiteraard nog
niet wordt beschikt over speel-
materiaal, wordt men verzocht dit
mede te nemen.

Wat schenken wij deze week?
l Liter VERMOUTH Dl TORINO

a ƒ3,25 per Liter.
BROKMEIER

Haltestraat 50 - Telefoon 2002

Speeltuinver. «Kindervreugd»
Naar wij van het bestuur van de

speeltuinvereniging „Kindervreugd"
vernemen, is het gebrek aan zaal-
ruimte voor het komende seizoen
oorzaak, dat diverse clubs, o.a.. de
pitriet-club, de handwerkclub voor
meisjes en de contactavonden voor
de rijpere jeugd, geen doorgang
kunnen vinden. In seizoen 1954-'5o
kunnen slechts de volgende onder-
delen van het speeltuinwerk wor-
den voortgezet: de handwerkgroep
voor meisjes van .10-13 jaar; de
balletgroep, de knutselgroep, de
ontspanningsclub voor jongens, de
fröbelclub, de mandolineclub en de
speeltuinband. Het bestuur betreurt
het zéér, dat gebrek aan zaal-
ruimte oorzaak is, dat dit zo be-
langrijke jeugdwerk niet in volle
omvang kan worden ontplooid, doch
ziet voorlopig geen oplossing voor
dit probleem.

Onrustig, gejaagd!
Mijnhardt's Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan gebruik te

maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. J. v.d. Meer,
Julianaweg la, Telefoon 2499.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 pur, alleen bij noodgevallen.
' A.s, Zondag: Zr. S. M. de Wilde,.
Zeestraat 67, Telef. 2720.



Zeer voordelige

RECLAME-AANBIEDING
bij Vleeshouwerij

COR VAN ELOIK
Haltestraat 12

Varkensvlees:
SCH.CARBGNADE ƒ 1,55
RIBCARBONADE .. f 1,70
HAASCARBONADE ƒ 1,80

Kalfsvlees:
KALFSLAPPEN .. f 1,90
KALFSFRICAND. ƒ 2,50

Rundvlees:
500 gr. LENEE (Entrecóte) ƒ2,25

500 gr.
500 gr.
500 gr.

500 gr.
500 gr.

Telef. 2616

Voor de boterham:
150 gr. Origineel
CORNED BEAF ...... ƒ0,60
100 gr. Gebr.Kalfsborst ( n on
100 gr. Jachtworst S v'ov

200 gr. Saks. Leverworst ƒ0,50
100 gr. Pekelvlees ' O AO
100 gr. Saks <, "'°'
250 gr. van onze beroemde
Geld. Gek Rookworst . .ƒ0,85

5OO gr. Prachtige Osselappen f 1,7O
ALLES UITSLUITEND Ie KWALITEIT!

Ziet onze etalage.

Pedicure - Manicure
MIEP HELGERING

DR. GERKESTRAAT 16 rood
Zandvcort - TEL. 2937-2507
Bij U aan huis te ontbieden!

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels,, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

LIKEUREN
Wijnand Fockink

in 26 smaken.

Vi fles ƒ8,30 'Ja fles ƒ4,30

W! Jfci H A N D E L
H. A. v. Deursèn

Kerkstraat 12a - Telef. 2532

R.K. Toneelver, «'t Voetlicht»
De R.K. toneelvereniging „'t Voet-
licht' zal op Zondag 7 November
een uitvoering geven van het
toneelstuk: .,De man, die terug
kwam", geschreven door Gerard
Nielen. De opvoering vindt plaats
in het Patronaatsgebouw.

Jaarvergadering mannenkoor
Tijdens de gehouden jaarvergade-

ring van Zandvoorts mannenkoor,
werden vier leden gehuldigd om-
dat zij 25 jaar lid van het koor
waren. Deze eer viel te beurt aan
de heren T. Koper, J. Zwemmer,
K. van der Mije en J. Schaap, die
het zilveren ere-speldje met oor-
konde der vereniging ontvingen.

Het zittend bestuur onderging
geen wijziging. Een commissie werd
benoemd, die plannen voor een
grote ledenwerf-actie zal gaan ont-
werpen.

De heer L. van der Mije, die tal
van jaren lid der vereniging was,
waarvan een groot aantal bestuurs-
lid, doch thans door lichamelijke
omstandigheden niet meer in staat
is, actief aan het verenigingsleven
deel te nemen, werd wegens zijn
grote verdienste voor het koor, tot
erelid benoemd.

Begrafenisonderneming
A. KUIK

SWALUESTR. 15 - TEL. 2198

Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

Schaalcnieuws
Voor de onderlinge competitie-

wedstrijden werden vorige week de
volgende uitslagen genoteerd:

Afd. A: Verhaert-v.d. Brom 1-0;
Kappelhof-Roskam (afgebroken);
Bais-Kroon '/»-'/2.

Af d. B: Weber-Coeverden 1-0;
van Duijn-Mühlenbruch 1-0;

C. Molenaar-v. Keulen 0-1; Slijker-
man-E. Molenaar 1-0; Eldering-
Kramer 1-0.

K.J.C. Zandvoort
Na de j.l.. Woensdag gespeelde 6e

ronde om het clubkampioenschap
is de stand als volgt: Ie. Jan Zwem-
mer; 2e. J. Kol Jr.; 3e. H. v.d.
Mey; 4e. P. Paap.

Bond hotelpersoneel
Tijdens een gehouden ledenver-

gadering van de afd. Zandvoort van
de Ned. bond van hotelpersoneel
moest wegens periodieke aftreding
een nieuw bestuur worden gekozen.
Aftredend waren de heren H.
Landman Sr., H. Baart en J. van
der Wolde, respectievelijk als voor-
zittcr, secretaris en penningmees-
ter; alleen laatstgenoemde stelde
zich herkiesbaar en werd herkozen.
Tot voorzitter werd benoemd. de
heer C. Blom, Oranjestraat 15 en
tot secretaris de heer H. Boomkens,
Zeestraat 45.

Geslaagde demonstratie
Be demonstratie met de nieuwe

„Zig zag naaimachine Haid & Neu,
die de Zandvoortse naaimachine-
handel „Wilco" Dinsdagmiddag j.l.
in gebouw „Ons Huis" door een
demonstratrice van de fabriek liet
geven, mocht zich in een grote be-
langstelling verheugen. Dat was
geen wonder, want de mogelijk-
hedén met deze nieuwe machine
grenzen aan het wonderbaarlijke.
De dames toonden daarvoor onaf-
gebrcken belangstelling, zowel des
middags als des avonds en vastge-
steld mocht worden, dat deze de-
monstratie, die leerzaam was en
interessant, in alle opzichten is ge-
slaagd.

CHR. WILLEMSE
Inrichting voor heilgymnastiek

massage en physiotherapie
(Diatherraïe, Hoogtezon enz.)

L WILLEMSE-LEEUWRIK
Lerares m.o. Lichamelijke Opvoeding

Gymnastiekclubs voor Dames
Speciaal voor het onderhouden en
verbeteren van. houding en beweging.

Gymnastiek voor a.s. moeders
(Uitsluitend na medische goedkeuring).

v. STOLBERGWEG 11 - TEL. 3333

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

DEZE WEEK GEWELDIGE RECLAME BIJ :

Slagen] LA V9AÜDE
Kleine Krocht 1 Telefoon 2432

500 gr. gehakt en l pakje magarine ƒ1.60
Magere lappen en riblappen 500 gr ƒ1.85

per K.g. ƒ3.50
Rosbief per 500 gr. ƒ2.00; per K.g. ƒ3.75
Lende per 500 gr. ƒ2.10; per K.g. ,/'3.85
Schoudercarbonade 500 gr. ƒ1.60
Ribcarbonade 500 gr. ƒ1.85
Haascarbonade 500 gr. ƒ1.95
Schouderham 100 gr. JOAS; 200 gr. ƒ0.90

Leverworst 100 gr. ƒ0.20; 250 gr. JO.Z5

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres -in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Tevens het adres vooral
Uw bloemen en planten.
Elke dag
verse bloemen!

Instituut voor Arfaeidersontwikkeling
DONDERDAG 4 NOVEMBER '54 wordt
een avond in „ONS HUIS" gegeven over:

„Het leren zien
van 95

Een lezing toegelicht met lichtbeelden door de
heer J. F. S C H U L T I N K , kunstpaedagogisch
medewerker Sted. Museum, Amsterdam.

AANVANG 8.15 UUR PRECIES.
Toegang leden 50 CENT. Niet-leden 75 CENT.

Van 7-8 uur wcrdt in „ONS HUIS" voor kin-
deren van 9-12 jaar, door de heer Schultink een

gegeven, waarin wordt behandeld:
Ie. Hoe lamme Jan wat van- z'n leven maakte.
2e. Onoverkomelijke moeilijkheden die door

grote figuren overwonnen werden.
Toegang kinderen, 10 CENT. - Kaarten voor de
kinderen verkrijgbaar bij de volgende adressen
of aan de zaal: S. Horeman, Helmerstraat 50;
A.J. v.d. Mcolen, Piet Leffertsstr. 23; D. Zui-
dam, A.J. v.d. Moolenstraat 30.

viert

In verband met de opening
van onze zaak in IJrnyiden

op Zaterdag 3O Ocfober

Wij stellen, evenals in Mei met de viering van het 100 jarig
bestaan,

waardebonnen beschikbaar
Vanaf ZATERDAG 30 OCTOBER ontvangt U gedurende
de maand November dus bij Uw aankopen waardebonnen,
die U als betaalmiddel kiznt gebruiken in onze zaken, of bij
de aangesloten Winkeliers in Zandvoort, Haarlem, Heemstede
en Hmuiden.
Een lijst van de aangesloten Winkeliers in Zandvoort vindt U
in onze etalage.

15 Feestaan toïedin ff en I

DAMES ONDERJURKEN
charmeusc met kantgarnering

3,75
PRIMA NYLONS

voll. gem. 30 den.
2,95

WOLLEN DAMES WANTEN
leuke Noorse patronen

3,45
WOLLEN HOOFDDOEKEN

in moderne kleuren v.a.
1,95

DAMES FLAN. NACHTHEMDEN
met aardige bloemgarnering

11,75
DAMES PYAMA'S, flanel

met witte biesgarnering.
Lastex in de taille

11,45
FLANELLEN LAKENS, ongebleekt

150 c/m breed 6,65
170 c/m breed 2,45

» 1/2 LINNEN THEEDOEKEN
l zeer mooie kwaliteit

1,30
ô DAMES PULLOVERS

zuiver wol in moderne strepen
12,75

O NYLON DAMES ONDERJURKEN
zeer mooi

8,75

WOLLEN HEMDJES
met fantasie bustevorm

v.a. 4,25
bijpassende DIRECTOIRE 2,95

* Aardige DAJMES ZAKDOEKJES
zeer grote sortering, ook in leuke

verpakking
v.a. 38 Ct

DAMES PEIGNOIRS
gewatteerd, rnooi model,,

zeer voordelig

26,75

Haarlem J. Th. KORT Heemstede

Zandvoort
Telefoon 2666

en nu ook in IJmuiden

P.l.T.-coilecie
De organiserende commissie te

Zandvoort, t.w. Mevr. S. Hennis-
Dorreboom, voorzitster, P. Brune,
secretaris, P. van der Mije K. Czn.,
penningmeester, verzoekt ons, de
aandacht even te willen vestigen
c.p de jaarlijkse ,.P.I.T.-collecte",
die dit jaar in onze gemeente a.s.
Zaterdag wordt gehouden. Het
hoofddoel daarvan is de instand-
houding van Christelijke militaire
tehuizen, cm daar cnze jongens
zoveel mogelijk comlort en ont-
spanning te bieden. Een doel, dat
m het belang van onze militairen,
gaarne wordt aanbevolen. Moge de
collecte van a. s. Zaterdag een
groot succes worden!

Barar Herv. Kerk
De bazar-commissie van de Herv.

kerk. die een bedrag van ruim
./5.000.- met deze bazar wist bijeen
te brengen, een wonderbaarlijk be-
drag, dat tot grote vreugde en
dankbaarheid stemt, verzoekt ons
nog even 'te willen mededelen, dat
de naam van de pep „Christine"
was; dat het aantal bonen 1251
stuks bedroeg ; dat het nummer
van de poppenkamer was 223 en
van het poppenwiegje 221.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdag 22 Cct. sprak mevr. G.

Gilhuis-Smitskamp voor de afd.
Zandvoort van de N.C.V.B. In haar
betoog stelde spreekster de vraag,
cf wij in ons drukke leven nog wel
over „de vreugde van de arbeid"
spreken kunnen. Midden in onze
gejaagde tijd kan de gedachte ons
overvallen en benauwen: „Waar
werken wij voor"? Onze heden-
daagse maatschappij is zo ingewik-
keld, dat de vraag, of wij ons be-
rcep nog kunnen zien als 'n op-
dracht van God, wel zeer klem-
mend is. Toch zullen wij beginnen
moeten te „aanvaarden" dat ons
beroep „onze opdracht" is. Alleen
dan wordt onze arbeid niet 't lopen
in de tredmolen, alleen dan zullen
we 't van harte doen en alleen dan
zal „de vreugde van de arbeid"
reëel worden. En dan zal deze le-
vtnshouding ook onze houding
tegenover de medemens beinvloe-
den, zodat voor ons werkelijkheid
wordt, wat Talma eens zei: „De
enige werkelijke vorm van arbeid
is, dat wij, mensen, elkander die-
nen".

Chr. besturenbond
Het Christelijk Nationaal Vak-

verbond heeft voor Zandvoort de
jaarlijkse November propaganda-
avond van de Chr. Besturenbond
vastgesteld op Woensdag 17 Nov.
O.m. zal een bondsbestuurder op
deze bijeenkomst het woord voeren.

Het cabaret-ensemble „de Mu-
santo's" zal medewerking verlenen.

Gedaagd
Voor het praktijk diploma A aan

het Kamcrlingh Onnes-laboratorium
te Leiden slaagde onze plaatsgenoot
de heer W. Schreurs.

Aan de Utrechtse Universiteit
slaagde de heer J. Gerritsen, oud-
leerling van de Julianaschool, voor
het arts-examen. Onze hartelijke
gelukwensen!

Mededeling
Gebrek aan plaatsruimte nood-

zaakt ons helaas, de opening van de
beide kleuterscholen op Zaterdag-
en Woensdagmiddag j.l. te laten
overstaan tot ons eerstvolgend no.
Daar wij deze belangrijke gebeur-
tenissen voor Zandvoort niet met
een beknopt verslag willen afdoen,
leek het ons beter zo te handelen.
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Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

NET MEISJE GEVRAAGD
Mevr. Balledux. Haltestr.27

JONGENSJAS TE KOOP,
leeftijd 16-17 jaar. Burg.
Engelbertsslraat 38.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. f5,- P- week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Filmstrookprojector
het mooiste St. Nicolaas-
<7eseh.enfc.Voor jong en oud.
Demonstratie aan huis.

FIPRON FILM, Dr Smit-
straat 8 - ZANDVOORT,

Telef. 2851.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

l»'t HELM"
behoeft Uw steun
als vriend en abonné.

Alle inlichtingen:
Dr. C.A. Gerkestraat 93zw.

Adverteert in dit blad

Prijzen zo laag,
om van de daken te

roepen !

En,
mensenkinderen, wat een

fijne kwaliteit.'

Die kwaliteit valt ook zó wel van die welgedane snuitjes af te lezen. En wat de prijzen
betreft...: hieronder staat cea lijstje, dat ieder -woord van onze jeugdige spreker met
cijfers bevestigt! Zó voordelig nu is Albert Heijn met alles. Kijk maar rond in een
AH winkel. En overtuig U bij ieder artikel, dat die Kleine Twee gelijk hebben met
hun èeste kwaliteit voor de laagste prijst

Gelderse rookworst «SA
Pri|svcil»gmg • NU ^f>~mf per stuk

Doperwten ^J*
vanaf <f ** héél blik

Spinazie >•>•
hiel blik 67 mV^ half blik

Sperciebonen 104 h«i wk

Pure bijenhoning 11O pcr Pot

Boterhamkorrels

Amandel speculaas
Gekruide speculaas

44 en

Huishoudzeep

250 gram

250 gram

250 gram
2 dubbele
stukken

Zoveel hoofden, zoveel zin-.,
in AH KOFFIE!

Daarom is 't maar goed. dat
AH Koffie niet alleen de
geurigstc en krachtigste, maar
ook de goedkoopste 13!
Boffie koffie • de Ickktritc ko^tt!

Albert Heijn
maakt U bet leven goedkoper!

Flinke jongen gevr.
Hoog loon. Kruidenier KERKMAN, Zeestr. .64.

SLAGERIJ

HENK VAN ELDSK
Jan Steenstraat 1 b

Biedt U
deze Zaterdag
als reclame aan:

OSSELAPPEN
500 gr../' 1,65

SCHOUDERCARB.
500 gr. ƒ 1,65

RIBCARBONADE 500 gr. /' 1,85
HAASCAHBCNADE 500 gr. /' 1,95
KALFSLAPPEN 500 gr../ 2,-

Voor de boterham:
100 gr. Rosbief of i «•_ .
100 gr. Pekel vlees met / tf ö Cï
100 gr. Boterhamworst J

250 gr. Echte GELD. GEK. WORST .. 85 CENT
250 gr. SMEERLEVERWORST 65 CENT

ONS telefoonnummer is 2682
Wij bezorgen óók aan huis!

Wij wensen U gezelligheid en sleer!
Nu is de lijd aangebroken tot het
aanschaffen van een mooi nieuw
RADICTOESTEL of TELEVISIE ! !
Philips Radio in ieders bereik vanaf

ƒ98.- tot ƒ3140.-.
De meest m o d e r n e apparaten.
Philips Televisie vanaf / 495.-.
G r o o t b e e l d ƒ 1095.— en hoger.

Thans gem. 4 uitzen-
dingen per week: Voet-
bal, schaats-wedstrijd,
hockey, toneel, dans etc.
Uw oude Radiotoestel
heeft inruilwaarde !
Philips Bandrecorder
,/740.- of ,/10.- p. weck.
U stelt Uw eigen pro-
gramma samen.
Philips platenspeler met versterker en luid-

spreker ,/22ö.- of /4.- p. week.
HAAL DE ZON IN UW HUIS!

Philips Biosol Hoogtezon ƒ198.-
Philips UHraphil kl. Hoogtezon / 76.50
(Tijdelijk vanaf heden ./15.- reductie bij aan-
schalt'uig van alle Hoogtezon-apparaten. Ook
bij huurkoop.) De Biosol-Hoogtezon bi j ont-
vangst te betalen ,/5.-. Na één maand betaalt
U dan 18 x ./11.90 p. maand.

IW EEN WIP SCHOON SCHIP /
Stofzuigers op slee, div. merken v.a. 12.- p. \\k.
Wij leveren en repareren wasmachines, droog-
machines. lornuizen, e.a. huish. apparaten.

Wij verlenen U CREDIET SERVICE !
Koms U eens kijken en luisteren? Wij regelen

op prettige wijze de betaling mei U.
RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Theater „EVBonopoie
Dir. Gebr. Koper

II

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 29 t.ra. Zondag 31 October 8 uur
FRANCOISE CHRISTCPHE - GEORGES
MARCHAL - NICOLE COURCEL

DE GEVOLGEN

Een familie-tragedie leidt tot een af-
schuwelijke moord. Een helder, logisch,
bewogen en boeiend filmwerk.

Toegang 18 jaar.

Vanaf Maandag l t.m. Woensdag 3 Nov. 8 uur
PHILLIPPE LEMAIRE - MAX ELLOY
GEORGE LANNES, met o.m. als gast-
rollen AUDREY HEPBURN en JACK
GIMBERG- Jr., RAY VENTUHA en zijn
crkest in de oer-komische Televisie-show

Alle leeftijden.

Zondagmiddag 31 October 2.30 uur
STAN LAUREL en OLIVER HARD V in:

Hoe langer hoe gekker
Alle leeftijden.

DONDERDAG 4 NOVEMBER GERESERVEERD
vcor Stichting Culturele kring „'T HEL,M".

Rookt U verwoed, of doet U het kalm,
Drommel heeft altijd „de neus van de zalm!"
Enorme keuze en pracht kwaliteiten,
Zelfs voor de kenner om „rauw in te bijten!"

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTHAAT 9 - TELEF. 2151

Stichting Culturele kring «'T HELM»
THEATER MONOPOLE - 8 UUR

HET NEDERLANDS
BALLET SCNIA GASKELL

Diverse prachtige balletten op muziek van
Pugni. Tschaikowsky, Von Weber, Andriessen.
Beperkt aantal kaarten a f2.50 (b.i.) op de dag
der voorstelling van 12 - 12.30 uur en voor de

aanvang aan het theater.

Reclame-aanbieding

Henk Schuilenburg
Do Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Naaimachinehandel «WIICO»
Swaluëstraat 2 (hk. Kleine Krocht) - Telef. 2889

Electr. Naaimachines in koffer v.a. f 25O^-
Oofc voor reparaties, onderdelen, naalden enz.

EVENTUEEL BETALING IN OVERLEG!

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Uitslagen van j.l. Zondag:

Zandvoortm. 2-v. Nispen 8-0
Zandvocrtm. 6-Stormvogels 7 3-2
Zandvocrtm. 7-Stormvogels 8 0-5
Zandv.m. jun.a-Stcrmvogels a 5-4
R.C.H. g-Zandv.m. jun. b 2-2

UitsZagen van j.l. Zaterdagmiddag:
P.V.W.A.-Zandvoortm. l afgelast.
V.E.W. 2-Zandvoortm. 2 6-2
Zandv.m. adsp."a-E.D.O. a 2-2
Zandv.m. adsp. b-E.D.O. d 11-1
Zandv.m. adsp. c-Bloemend. c 6-1

Programma -voor a.s. Zondag:
Zandvoortm. 1-B. E. C. l 2.30 u.
Terrasvogels 2-Zandvoortm.2 10 u.
V.S.V. 4-Zandvoortm. 6 9.45 u.
V.S.V. 6-Zandvoortm. 4 9.45 u.
Zandvoortm. 5-H.F.C. 6 9.45 u.
Zandvoortm. 7-Heemstede 3 9.45 u.
Zandv.m. jun. b-R.C.H, jun. f 12 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandvoortm. 1-IJmuiden l 3.30 u.
V.V.S.V. 1-Zandvoortm. 2 3.15 u.
S.M.S. 2-Zandvoortm. 3 3.15 u.
Haarlem a-Zandv.m. adsp. a 3.30 u.
Haarlem d-Zandv.m. adsp. b 3.30 u.
Haarlem g-Zandv.m. adsp. c 3.30 u.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
De resultaten van de Zaterdag en

Zondag 1.1. gespeelde wedstrijden
waren als volgt:

Renova 1-T.Z.B. l (vr.sch.)

Renova 2-T.Z.B. 3

7-1
gest.

(vr.sch.) 0-1
gest.

T.Z.B. 2-H.B.C. 5 (gest.) 1-0
T.Z.B. jun.-H.B.C. b 1-2
T.Z.B. adsp. a-Geel Wit b 5-1
T.Z.B. adsp. b-H.B.C, e 1-2

Programma voor a.s. Zondag:
T.Z.B. I-Vogelenzang l 2.30 u.
Ripperda 4-T.Z.B. 2 12 u.
H.C.H. 10-T.Z.B. 3 12 u.

Zaterdagmiddag:
D.S.S. adsp. c-T.Z.B. a 4 u.
Hfd. Boys adsp. b-T.Z.B, b 2.30 u.

Oefening Staalt Spieren'
De vaardigheidsproeven voor ad-

spiranten zullen door de Kennemer
Turnkring op 27 November a.s. in
het Zanderinstituut te Haarlem
worden afgenomen. Voor de dames
en heren kan de proef worden af-
gelegd op 11 en 18 December in de
gymnastiekzaal van H.B.S. b aan
de Voldersgracht te Haarlem. Aan-
melding respectievelijk vóór 12 en
26 November a.s.

Naast de rhythmische cursus, die
van 8 Januari t.m. 5 Maart a.s.
wordt gehouden, zal thans bij vol-
doende belangstelling ook een voor-
turnerscursus, zowel voor dames
en heren, als adspiranten, plaats
vinden.

Afd. Volleyball, Zowel de dames
als de heren gingen op de ingesla-
gen weg voort.

De uitslagen luiden:
Dames: O.S.S.-G.I.C.S. 3-1
Heren: P.W.N.-O.S.S. 2-2
De dames blijven aan de top van

hun afdeling, terwijl de heren, door
nu ook tegen de leidende ploeg van
hun afdeling gelijkgespeeld te heb-
ben, de tweede plaats innemen.

Tafeltennis
Z.P.S.V. 2 speelde op 12 Cct. 1.1.

zijn eerste competitiewedstrijd in
de afdeling Kennemerland en wel
tegen „'t Spinneweb" l uit Haarlem.
De wedstrijd werd gewonnen met
6-4. Z.P.S.V. l streed j.l. Vrijdag
zii'n eerste wedstrijd in de 3e klasse
uit tegen H.P.S.V. 2 (Haarl. Politie)
en won eveneens met 6-4.

Dinsdag 19 Gct. won het eerste
team thuis met 6-4 van. V. T. C. l
uit Velsen. Het tweede won even-
eens en wel met 7-3 van Columbia
2 uit Haarlem.

P. Kerkman
Haltestraat 63.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MAMIÊNBOSCH"
staan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U ÉÉNS EEN PROEF!
Hogeweg 29 - Telef. 2464

6J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I Ë L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

UW WINTERAVCNDJES
extra gezellig met een glaasje

Kempinski Wijnen
Gesorteerd o.a.:

Bordeaux - Sherry en Port
Bourgogne - Likeuren
Rijn en Moezel - Advocaat

Alleen voor Zandvoort:

KOPE&'s
COMESTIBLES- en
DELICATESSEN

TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandal

A Df%l Prinseasswag 15
. D U L. Telef. 2036

Restaurant «La Mer»
ZEESTRAAT 26 - TEL. 2196

Dagelijks
Bami en Nasi Goreng
COMPLETE RIJSTTAFEL.
Gaarne l dag van te voren

bestellen!
Heeft U reeds kennis genomen
van onze Abonnementsprijzen?
Per week (7 dagschotels) ƒ 14,—

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en. bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet j' 566, — . H. M. W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
plcct /'558,-. Agent Ralleigh en Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC.
PAKVELDSTRAAT 21

VERSTEEGE
- TELEF. 2323
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Ons «biggenfonds»
Doordat wij enkele weken achter-

een geen nadere mededelingen ver-
strekten over ons plan, een inwoner
van Zandvcort die door de gevreesde
varkenspest, door het sterven van
een gTOCt aantal dieren, terwijl het
restant moest worden afgemaakt,
zijn gehele bedrijf verloren zag
gaan, te helpen aan een bedrag,
waardoor hij opnieuw zal kunnen
gaan, beginnen, heeft hier en daar
de mening post gevat, dat dit alles
-op niets zou uitlopen.

Hiervan is geen sprake, integen-
deël. Van verschillende zijden wer-
den ons reeds bedragen toegezegd,
waarover wij in ons eerstvolgend
-nummer een eerste verantwoording
willen afleggen. De oorzaak van ons
enkele weken' zwijgen is echter
daarin gelegen, dat wij naar een
mogelijkheid hebben uitgezien, om
•met één stunt een flink bedrag, zo
mogelijk het hele bedrag, dat wij
ons voorstellen bijeen te brengen,, in
te zamelen. Deze mogelijkheid is
thans gevonden. Wij hebben n.l.
verschillende amateurtoneelspelers
en -speelsters in Zandvoort, waar-
onder er verscheidenen zijn, die tot
de veteranen op dit gebied behoren,
doch nog graag — en zeker voor dit
doel — weer eens een. keertje op de
planken willen komen, bereid ge-
vonden, op een nog nader te bepalen
datum in begin Februari een rol te
spelen in e^/t toneelstuk, -waarvan
wij de titel nog even geheim willen
houden en waarvan de opbrengst
geheel in ons „biggenfonds" zal

' worden gestort. Volgende week
hopen wij over een en ander
nadere gegevens te kunnen ver-
strekken. Wij zijn er echter van
overtuigd, flat dit plan door velen
in onze gemeente met instemming
zal worden begroet en dat zodoende
een flink bedrag zal worden bijeen-
sefaracht.

Geen stangen ...
maar banken

Op een mooie najaarsdag — ze
zijn helaas dit jaür te tellen — zog
ïk twee oude mensjes zitten op de
stangen, die de afscheiding vormen
tussen trottoir en duinrand op onze
Boulevards. Er zijn, vele bejaarde
mensen die elke dag getrokken
worden naar de altijd boeiende zee,
vooral op mooie najaarsdagen on-
beschrijfelTJk schoon. Niet alleen
bejaarden, doch óók jongen, (naar
•mijn smaak van de laatsten altijd
•nog te toeinig).

Het was een zielig gezicht, die
beide oudjes op die stang! Want 15
September, als het zomerseizoen
ten einde is, worden de banken, die
op de Boulevards staan gedurende
de zomermaanden, weggehaald en
opgeborgen. Waarom? Dat weet ik
niet, maar het is zo!

Dat valt niet alleen mij op, maar
ook lezers van ons blad. Eén daar-
van schrijft ons: „Zou het van ge-

„WURF-PRAET'

WULLUM v.d.WURFF;
'k Heb een nieuw Zandooorts

kinderliedje 'emaekt.
(Zie hier-naest).

Opening kleuterscholen
Men zal wel héél moeilijk de

stelling kunnen verdedigen, dat het
kleuteronderwijs in Zandvoort stiof-
moederlük wordt bedeeld. De
opening van de nieuwe fraaie
kleuterschool in plan Noord op
Zaterdag 23 October, gevolgd door
de ingebruikstelling van de kleuter-
school der Wilhelminaschool aan de
Lijsterstraat op Woensdag 27 Oct.
d.o.v. zijn daarmee wel in lijnrechte
tegenspraak. Ons is uit deze beide
gebeurtenissen een woord bijge-
bleven, dat door de Inspectrice van
het kleuteronderwijs, Mej. A. Stol,
tijdens de opening van de openbare
school werd gesproken en op beide
scholen van toepassing was, n.l. dit
woord: „Ik zou de burgemeesters
van vele andere gemeenten hier
wel naar toe willen slepen en hen
zeggen: „Komt U nu toch eens
kijken wat mogelijk is, wanneer
een gemeentebestuur iets voor
kleuters gevoelt".

Dit is een woord, waar Zandvoort
terecht trots op mag zijn, want
Zandvoort werd hier ten voorbeeld
gesteld aan vele andere — óók
grotere plaatsen — waar het kleu-
teronderwijs nog altijd de laatste
plaats op onderwijsgebied inneemt.

De voortvarendheid, door ons
gemeentebestuur in dit opzicht
betracht, stemt tot grote vreugdi
en we mogen er dankbaar voor zijn
dat burgemeester, wethouders en
raadsleden de belangrijkheid van
het kleuteronderwijs hebben inge-
zien in volmaakte eensgezindheid,
zodat de bouw van een drieta
nieuwe scholen, die dit jaar door
de burgemeester geopend werden
en geen vier in één jaar, zoals
wethouder Kerkman de burge-
meester meende te moeten corri-
geren, mogelijk werd. Scholen, die
stuk voor stuk juweeltjes werden
op dit gebied, modern ingericht
vrolijk en gezellig, scholen, waar
onze kleuters zich aanstonds „thuis:

zullen gevoelen. Welk een enorme
verbetering kwam hier tot stand
wanneer wij ouderen nog eens aan
onze eigen bewaarschooltijd terug-
denken. Het moet wel een vreugde
zijn voor elke kleuter, zulk een
school te mogen bezoeken, een

meentewege véél uitmaken, of deze
zitbanken b.v. twee maanden langer
bleven staan, of misschien in per-
manente banken werden veranderd?
Een goede zitplaats langs de zee-
kant kan een weldaad zijn!"

Gemeentebestuur, ontferm U over
onze Zandvoortse oudjes (en jon-
gen) en plaats de banken óók
's winters! Ge zult daarmede zéér
velen een grote dienst bewijzen en
véél vreugde verschaffen.

Klein dorps gedoe
Opnieutu viel het ons op, tijdens

de laatste voorstelling van „Phoe-
nix", Zaterdag j.l. hoe klein dorps
het eigenlijk is, dat na. afloop van
de voorstelling de souffleur(euse)
met vereende kracht uit het „voor-
zeg-hokje" wordt getrokken, hoe
toneelknecht en een ieder, die ach-
ter de coulissen zijn belangrijk werk
heeft verricht, in de huldiging tuordt
betrofcfcen, die het spelend ensem-
ble ten deel valt. We zien al, dat
dit óók in onze grote steden zou
gebeuren.' Meestal hebben, deze
mensen er zelf een hekel aan, maar
ze worden er nu eenmaal wat je
noemt „bij de haren bijgesleept".
Al dit werk achter de schermen is
uitermate belangrijk, wij ontkennen
dat niet, maar laat de huldiging
daarvoor óók achter de schermen
blijuen. Ook de vermelding van de
naam op het programma van de-
gene, die als souffleur optreedt,
doet nog al belachelijk aan. Kunnen
we met dit mal gedoe dit seizoen
in Zandvoort niet eens gaan op-
houden? Het zal ongetwijfeld de
totaal-indruk van elke toneelavond
ten goede komen.

Schuitje vaere, theetje drinken
Glije langs de kaebelbaen
Komen op Bouwes z'n piertje aen

Piertje op bank nummer twee
Wie glijdt er in ons schuitje mee.

Van je ras, ras, ras,
ije w'over de waeterplas

Van je voort, voort, voort,
Wie heelt ooit zoiets gehoord
Van je eire, <=rre, erre,
31k begint van vreugd te blêrc

Zo maer jen, twio drie!

vreugde en een voorrecht. In zijn
beide openingswoorden schetste
burgemeester Mr. H.M. van Fenema
de belangen van het kleuteronder-
wiis wel zéér kernachtig, toen hi;
zei: „Het kleuteronderwijs moei
van het allerhoogste belang worden
geacht. Op vier- en vijfjarige leef-
tijd is het jonge leven het meesl
voor indrukken vatbaar, in deze tijc
wordt het kind gevormd en de
kleuterschool is de welhaast onmis-
baar geworden schakel tussen gezin
en lagere school".

Publieke werken, die de nieuwe
openbare school ontwierp, een
geesteskind van de plaatsvervan-
gend directeur, de heer Wit, die het
genoegen smaakte, dat zijn ontwerp
op de nationale scholententoonstel-
ling te Delft als voorbeeld van vol-
maakte bouw werd geëxposeerd en
de Zandvoortse aannemer W. Dors-
man, die de Christelijke school
bouwde volgens ontwerp van archi-
tect Meijerink, kunnen met grote
voldoening op de voltooiing van
deze prachtige bouwwerken ter'ug-
zien, die een sieraad vormen in
onze gemeente en het hoofd van
eerstgenoemde school, Mej. A.Kemp
en van de Chr. school, Mej. A.Smits
meet het wel een voortdurende
bron van vreugde zijn, onder der-
gelijke ideale omstandigheden met
hun assistenten dit zo belangrijke
werk te kunnen verrichten.

SINT NICOLAAS ACTIE

Naar wij vernemen, belooft de
komende Sint Nicolaas-actie. die
door een commissie uit Hanze en
Handelsvereniging wordt voorbe-
reid en binnenkort zal starten, een
groot succes te worden. De com-
missieleden, die er deze week op
uittrokken, om de Zandvoortse
winkeliers te bewegen, aan deze
actie deel te nemen, kregen van de
meeste winkeliers spontane mede-
werking toegezegd, zodat reeds nu
vaststaat, dat aan deze actie de
meeste Zandvoortse winkeliers zul-
len deelnemen.

Door een ingenieus uitgedacht
systeem zal rnen het kopen bij de
winkeliers bijzonder aantrekkelijk
maken. De jeugd zal in de komende
weken in. staat worden gesteld, een
bezoek aan de goede Sint te kunnen
brengen en óók de ouderen zullen
gratis hun cadeaux, waarvan de
grootte bepaald wordt naar hel
bedrag van de inkopen, bij Sint
Nicolaas in ontvangst kunnen nemen.

Vanzelfsprekend is deze actie, die
dit jaar de grootste zal zijn, welke
ooit in onze gemeente werd opgezet
en die wordt georganiseerd in vol-
maakte eensgezindheid tussen de
beide Middenstandsverenigingen, er
in de eerste plaats op gericht, het
publiek duidelijk te maken, dat men
heus niet elders behoeft te gaan
voor het doen van zijn inkopen.
Daarnaast hoopt men door leuke
attracties dit kopen in Zandvoort
nog aantrekkelijker te maken.

Dat men in dit doel zal slagen
staat, na alles wat wij er reeds van
vernamen, voor ons onomstotelijk
vast!

De winkeliers, die door omstan-
digheden nog niet bezocht zijn voor
deelname aan deze actie, kunnen
zich alsnog opgeven bij de secre-
:aris, de heer Kroon, Haltestraat 55.

Wij wensen de commissie van
voorbereiding véél succes bij het
werk, dat nog te wachten staat en
wij mogen van ons publiek toch
zeker verwachten, dat deze actie,
die onze Zandvoorlse winkeliers
véél geld kost, véél moeite en veel
.ijd, beloond zal worden met het
iopen van do Sint Nicolaas cade-
aux in de plaats van inwoning.

Vóór wat, hoort wat!
In ons eerstvolgend nummer

lopen wij op. deze belangrijke aan-
iclegcnheid nader terug te komen

en U rlan gedetailleerde gegevens
over deze actie te kunnen ver-
trekken, i

Wij hebben iets van hun aller
vreugde kunnen aanvoelen op beide
openingsdagen, iets kunnen ervaren
van hun blijdschap om al dit mooie
en nieuwe. Dit alles is zó schoon en
zó rijk, dat het een mens óók wel
eens stil kan maken.

Dat de belangstelling voor beide
openingen zó groot was, bewijst wel
het belangrijke van dit gebeuren.
We zagen o.m. bij de opening van
de Openbare kleuterschool behalve
burgemeester en mevrouw Van
Fenema, Zandvoorts supervisor,
Rijfabcuwmeester Ir. G. Friedhoff,
eveneens vergezeld van zijn echt-
genote; de heer Jansen, directeur
van de opleidingsschool voor het
kleuteronderwijs, vele leden van de
gemeenteraad, hoofden van takken
van dienst en de beide schoolartsen.
Voorts de wethouder van onderwijs
A. Kerkman, de gemeentesecretaris
de heer W. M. B. Bosman en de
hoofden van vrijwel alle lagere
scholen in Zandvoort. Behalve dezen
merkten wij nog op tijdens de ope-
ning van de Chr. kleuterschool Ds.
M. G. Blaauw, em. predikant te
Haarlem, als vertegenwoordiger
van het bestuur der B.O. school te
Haailem en de Ned. Vereniging van
Chr. kleuterscholen, en zuster Ros-
wita, het hoofd van de R.K. kleuter-
school. De openingsplechiigheid hier
werd geleid door de voorzitter van
het schoolbestuur, Ds. C. de Ru.
Ook de beide andere Zandvoortse
predikanten, Ds. R. H. Oldeman en
Ds. 'A. de Ruiter gaven hier acte
de présence. Door velen van hen
werd gesproken. Het waren woor-
den van medeleven, waardering en
bewondering voor hetgeen tot stand
werd gebracht. Anderen hadden
schriftelijk van hun belangstelling
blijk gegeven, of brachten in de
avonduren neg een bezoek. Onder
hen bevonden zich o.m. Pastoor P.
van Diepen, Ds. A. K. Straatsma uit
Den Haag, de inspecteur van het
lager onderwijs, de heer Schoen-
makers en Mei. A. Stol, inspectrice
van het kleuteronderwijs in Noord-
holland.

Één schat aan bloemen en ge-
schenken werd in beide gevallen
aangevoerd en zo werden beide
openingsmiddagen onvergetelijke
gebeurtenissen voor allen, die
hierbij betrokken waren. Mogen in.
beide scholen onze Zandvoortse
kleuters worden binnengeleid in het
leven, dat hen straks te wachten
staat op een wijze, die nog jaren
lang in hun herinnering als een
blijde en zonnige periode zal blijven
voortleven. Dat dit ir; deze scholen
onder deze leiding het geval zal zijn,
daaraan kan niet de minste twijfel
bestaan. K.

Bundeling voorm. illegaliteit
In een vorige week belegde bij-

eenkcmst van de Zandvoortse leden
der Nationale Federatieve Raad van
het Voormalig Verzet Nederland,
werd in beginsel besloten tot de
oprichting van een Zandvoortse
afdeling van deze Raad.

In een gedocumenteerd betoog
deed de heer C. Brink, Hoofdbe-
stuurslid en hoofdredacteur van het
weekblad V.V.N., een dringend be-
roep op de Zandvoortse leden (die
tot nu toe ressorteerden onder de
afdeling Haarlem), pm ook hier de
bundeling der voormalige illegali-
teit met kracht te propageren.

In het voorlopig bestuur der af-
deling van de Raad (die, bij besluit
van 12 Januari 1954 no. 70, de
Koninklijke goedkeuring verwierf),
hebben zitting de heren Ds. J. van
der Mije, voorzitter; J. H. Hermarij,
Zandvoortselaan 20, secretaris en
B. S. W. Hamburg, penningmeester.

Zij, die gedurende de corlogs-
jaren, al dan niet in georganiseerd
verband, zich gegeven hebben in
het actieve, ondergrondse verzet,
tegen de bezetter en overtuigd zijn
van de noodzaak der bundeling,-
worden verzocht zich in verbinding
te stellen met één der bestuursleden.

Ouderavond U.L.O. school
De oudercommissie van de U.L.O.

school belegt een ouderavond op
Maandag 15 Nov. in hotel Keur.

Dr. P. van den Broek, hoofd-
assistent van Prof Dr. A. Chorus
van het psychologisch instituut van
de Rijksuniversiteit te Leiden, afd.
schoolpsychologie, zal dan vóór de
pauze een causerie houden over het
onderwerp: „Problemen rondom de
puberteitsjaren". Ka het beant-
•woorden van de binnengekomen
vragen zal er voor de ouders ge-
legenheid zijn met de leraren van
gedachten te wisselen over de
vorderingen van hun kinderen.

r BONT
is vertrouwen

Overtuigt U van onze kwaliteit
PERSIANER PATTES l

MANTELS voor f 430,- '
naar maat.

Alleen bij ons slaagt U direct. ]
Eventueel betaling in overleg.

BONTHUIS REITER j
is een begrip in Nederland.
Heiligeweg 2, b.d. Kalverstraat

L AMSTERDAM-C. j
besloten huis: Tel. 38789 j

Nieuw stoutmoedig plan
in Zandvoort in voorbereiding

Naast het grote
plan voor een te
stichten Boule-
vard-centrum, dat
momenteel op het
bureau van pu-
blieke werken op
mogelijkheden van

uitvoeringen wordt bezien en waar-
over met de supervisor Ir. G. H.
friedhoff besprekingen worden ge-
voerd, vraagt momenteel een niet
minder stoutmoedig plan in Zand-
voort de aandacht, hoewel véél
kleiner van opzet als het Boulevard-
project en daarvan geheel los
staande.

Het is n.l. in vele kringen in
Zandvoort reeds bekend, dat de heer
N. W. Bouwes, eigenaar van hotel
Bouwes, voorbereidingen treft voor
uitwerking van een geheel nieuw
idee aan de kustplaatsen, zeker in
Europa en naar wij menen ouer de
ge7iele wereld, n.l. de bouw van een
kabelbaan van zijn hotel uit over
zee naar een op de tweede bank te
bouwen restauratie-gelegenheid, die
slechts gedurende de zomermaan-
den zal geopend zijn.

Zo fantastisch en stoutmoedig als
dit nieuwe plan lijkt, is het volgens
experts in werkelijkheid niet. De
tweede bank n.l., die pl.m. honderd
meter van de kust af gelegen is,
vormt een hechte ondergrond en het
moet in 't geheel niet onmogelijk
worden geacht, daarop een caison
te laten zakken, dit op te vullen met
zand, het te verankeren en daarover
een betonnen dekplaat aan te bren-
gen, zodat zelfs de ruwste stormen
een dergelijk gevaarte niet van hun
plaats zullen kunnen brengen. Wat

de restauratie-gelegenheid op dit
betoiidek betreft, zal deze vanzelf-
sprekend eenvoudig van opzet zijn,
opdat het gedurende de winter-
maanden, — evenals dit met de op-
stallen op het strand het geval is —
weer met betrekkelijk geringe
moeite kan worden opgeborgen tot
een volgend seizoen.

Inderdaad moet — volgens wei-
ingelichte kringen — de heer Bou-
wes, die zelf nog een angstvallig
stilzwijgen over zijn plannen be-
waart, evenals zijn zaakwaarnemer
in het hotel, de heer Rouppe van
Voort, die slechts betekenisvol glim-
lachte, toen- ioy' Hem naar deze
plannen vroegen, — van plan zijn,
dit caisson in Umuiden te laten
bouwen, ivanneer toestemming voor
dit plan zal verkregen zijn, om het
vervolgens naar de daarvoor be-
stemde plaats te laten slepen en het
daar te laten zinken, waarna de
kabelbaan-verbinding van zijn hotel
uit naar dit punt in zee, wanneer
dit bedrijfsklaar zat zijn, slechts
weinig -moeite zal opleveren.

Ongetwijfeld ~ou een dergelijke
attractie, een unicum aan Europa's
kusten, grote belangstelling trekken.
De idee als zodanig verdient zeker
alle lof, of men het als practjsch
nituoerbaar cnl beoordeten en of de
daarvoor benodigde vergunningen
zullen worden verleend, zal moeten
worden afgewacht.

Indien mogelijk zou de heer Bou-
wes dit plan nog m hel komende
seizoen verwezenlijkt' willen zien.
Met spanning wordt door velen in
Zandvoort afgewacht, of hem dit
inderdaad gelukken en!. K.



Naaimachinehandel «Wi 1(0»
Swaluëstraat 2 (hk. Kleine Krocht) - Telef. 2889

Electr. Naaimachines in koffer v.a. f25O—
Oofc voor reparaties, onderdelen, naalden enz.

EVENTUEEL BETALING IN OVERLEG!

Zeer voordelige vlees- en vleeswaren-aanbieding bij:

Haltestraat 1 2

500 gr. Prima Gsselappen ..ƒ1,65
500 gr. Varkenscarb. (sch.) /'1,55
500 gr. Varkenscarb. (rib) ..ƒ1.70
500 gr. Varkenscarb. (haas) ƒ1.80
500 gr. Prachtige Kalfslannen

(geen nuchter) ,/l,90'
500 gr. Kalfsfricandeau

(geen nuchter) /'2,50
500 gr. Ccntrafilet ./ 2,25

Alles gegarandeerd
1 e kwaliteit!

Teief. 2616

Voor de boterham:
100 gr. Pekelvlees en f n -JK
100 gr. Jachtworst \ "'' J

150 gr. Grig.Corned Beaf 70,60
100 gr. Gebr. Kalfsborst n 7 K
100 gr. Saks.Leverw. «i'-»
100 gr. Gek. worst l n 40
100 gr. Leverworst S '
200 gr. Saks. Leverworst /0,50
250 gr. van onze beroemde
Gelderse gek. Worst ....70,85

«Phoenix» opende
amateur-toneeiseizoen

Met een leuke opvoering van
.,Sally's vaders", een blijspel van
Dion Titheradge, opende de toneel-
vereniging ..Phoenix" Zaterdag-
avond in gebouw ..Zomerlust" het
amateur-toneelseizoen in Zandvoort,
een uitvoering, waarvoor alle piaat-
sen waren uitverkocht.

Er was, onder goede regie van
Johanna van Obdam, over het al-
gemeen vaart en enthousiasme in
deze gehele opvoering, behoudens
een wat onzeker begin en enkele
storingen in de rolkennis in het
derde bedrijf.

Opvallend was de bijzonder ge-
slaagde creatie, die mevrouw H.
Kiewiet gal van de aristocratische
Msr. Rcss-Quilter, een fraai vol-
gehouden ro], waarin Mej. M. Slaap
als haar ongenaakbare dochter
Dorothy haar zeker evenaarde. Het
succes van de avond was — hoe kon
dat anders — weggelegd voor Mej.
F. Notterman. die een kostelijke
Sally ten tonele voerde. Beheerst en
overtuigend als altijd was ook nu
weer het spel van mevrouw Dré
Paardebek als Lady Occleve.

Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
MijnhardlHoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT

Bij de heren vonden we enige
debutanten. Allereerst de heer J.
Meyer, die een prima, onbewogen
buttler Turpin bracht in een uit-
stekend gespeelde rol; daarnaast de
heer M. A. Bense als de ruwe, on-
behouwen Jim Byrne, een rol, die
hem uitstekend bleek te liggen, met
véél bravour gespeeld, hoewel hij
aan een af en toe wat ai te fel op-
treden niet ontkwam. Zij beiden
bleken goede aanwinsten bij het
ensemble te zijn. De derde debutant
was de heer R. Toornburg. die als
zoon Carey Hoss-Quilter. uitstekend
op dreef was. Tenslotte waren de
beide doktoren Hugh Perrin en Sir

Thomas Occleve bij de geroutineerde
spelers J. Weber en J.G. Volders in
vertrouwde handen. Een aanvaard-
baar dienstmeisje was tenslotte
Mej. H. Visser.

Het talrijke publiek genoot ken-
nelijk van dit leuke spelletje van
zotternij en kolder. waarmede
„Phoenix" dus in dit opzicht bleek
een goede keuze te hebben gedaan.

Voorzitter P. Stor huldigde na
afloop het ensemble met kleine ge-
schenken en deelde in zijn openings-
woord mede, dat de jaarlijkse caba-
ret-revue „De Koffiemolen" het vol-
gend jaar niet zal gehouden worden.
In de plaats daarvan volgt op S
Januari a.s. een nieuw toneelstuk,
terwijl op 29 Jan. in hotel Bouwes
niet door leden, doch door beroeps-
artisten, geëngageerd door de directie
van het hotel, waarbij een keuze
zal worden gemaakt uit hen', die
deze zomer met het meeste succes
in de wekelijkse internationale
cabaret- en varieté-avonden optra-
den. een cabaret- en varieté-avond
zal worden georganiseerd onder
auspiciën van „Phoenix".

Wat de uitvoering van deze
avond betrof, mag een woord van
hulde zeker niet onthouden worden
aan de bouwers van het toneel, het
aannemersbedrijf van de fa. Van
Sluisdam & Zonen, waarvan vooral
de salon in het tweede bedrijf een
spontaan en welverdiend „open
doekje"' ontlokte, fraaie meubilering
door de fa. Balledux, uitstekende
verlichting van de fa. Penaat en
goed verzorgd kapwerk van Leon
van Volen droegen zeker niet on-
aanzienlijk bij tot het welslagen
van deze voorstelling. Een gezellig
bal met goede muziek van het
orkest ..The Moonlight Serenaders"
onder leiding van Henny Hildering,
besloot deze avond. K.

Propaganda-lilmavond N.R.V.
Nog nooit kwam het in Zandvoort

voor, dat een propaganda-avond der
Nederlandse Reisvereniging tijdens
de voorverkoop geheel uitverkocht
geraakte. Dat dit met de filmavond,
die j.l. Vrijdagavond in de theater-
zaal van café-restaurant „De Ro-.
tonde" werd gehouden, wél het'
geval was, werd door de consul te
Zandvoort van de N.R.V., de heer
N. Slootjes met grote vreugde ge-
memoreerd tijdens zijn openings-
woord, waarin hij een groeiende
belangstelling voor het werk van de
Ned. Reisvereniging meende te
mogen zien. Tóch is Zandvoort er
nog steeds niet in geslaagd, een
afdeling te gaan vormen inplaats
van een consulaat, waarvoor een
leden-aantal van ten minste 400
vereist is in elk geval gedurende
een jaar. In Zandvcort doet zich
echter het merkwaardige verschijn-
sel voor, dat dit aantal in de zomer-
maanden altijd ver wordt over-
schreden door de reislustigen.waar-
na het in de wintermaanden weer
blijft schommelen om de 350. Daar
het ledenaantal thans 380 bedraagt,
deed spreker een dringend beroep
cp de aanwezigen, de gelederen der
N.R.V. in Zandvcort óók in de win-
ter te versterken, opdat het volgend
jaar tot de oprichting van een
afdeling kan worden overgegaan.

Me*
handen om trots op te zijn

Vertoond werd deze avond de
nieuwe, in 1954 door de heer Groen
opgenomen propaganda-kleurenfilm
der N.R.V.: „Tussen Wenen en Pa-
rijs", ingeleid en van commentaar
voorzien door de heer H. van Lun-
teren. Een film, die óók als pro-
paganda-film buitengewoon ge-
slaagd mag worden genoemd. Met
grote aandacht en belangstelling
werden de fraaie beelden gevolgd,
waarbij het prettige commentaar
van de heer Van Lunteren dat van
grote kennis van deze landen ge-
tuigde, zéér verhelderend werkte.

De heer N. Slootjes bracht na
afloop de heer Van Lunteren dank
voor de boeiende avond, die met
deze voorstelling werd geboden,
een avond die door de grote op-
komst wederom bewees, hoezeer
Zandvoort de propaganda-avonden
der N.R.V. waardeert.

De Eersie Zandv. Papier-
handel en Kantoorboekhandel
heeft hierbij de eer en het genoegen
U uit te nodigen tot de

Heropening op Woensdag
1O November te 2 uur n.m.
waarbij wij. U gaarne van onze ge-
sorteerdheid op het gebied van
Winkelzakken, Toonbankrollen, Pak-
papier, Etalagecarton, Caisses,
Schoolbehoeften, Schrijfbeboeften,

Tekenbehoeften e.d., blijk willen
geven.
Van deze gelegenheid maken wij
tevens gebruik om Uw aandacht te
vestigen op onze Handelsdrukkerij,
Boekbinderij, Cyclostyle- en Type-
inrichting, die vanzelfsprekend ten
Uwen dienste staan.
Uw komst gaarne tegemoet ziende
en zeer op prijs stellende.

Hoogachtend,
F. M. VAN DEURSEN,
Haltestraat 12 - Tel. 2507.

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!

Pa lag nog in zéér lichte dommel.
Hoorde plots toen dievengestommel!
Wat miste papa?
Hij merkte dat dra
Z'n kistje sigaren van Drommel!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

WIJ BRENGEN U:
Een bron van geluid met een nieuw
Philips Radiotoestel vanaf ./'98.- tot
ƒ3140.-. In iedere prijsklasse een
kwaliteitsproduct. De meest mo-
derne apparaten met drukknop-
systeem, voorzien van ingebouwde
ferroceptor.

Een bron van ontspan-
ning en gezelligheid
met Philips Televisie
vanaf ,/' 495.-. Groot
beeld ƒ1095.- en hoger.
Wij plaatsen Uw an-
tenne vakkundig!
Philips Bandrecorder
./740.- of ./10.- p. week.
Philips Platenspeler m.
versterker en luidspreker ,/225.- of ƒ4.- p. week.
Piliips Hoogtezon Biosol ƒ198.- met ben tijdelijke
reductie van ƒ 15.- of in huurkoop ,/5.- bij ont-
vangst. Na één maand 18 x ƒ11,90 p. mnd'.
Philips Droogscheernpparaat ,/49.75. Philips
Inseclcnverdelger ƒ4.75.

IN EEN WIP SCHOON SCHIP
Stofzuigers, div. merken: Holland Eleclro, Ex-
celsior, Ruton, Hoover, etc., vanaf ,/2.- p. wk.
Wij leveren en repareren div. merken wasma-
chines, droogmachines, fornuizen, etc. - Komt
U eens kijken en luisteren? Wij regelen dcsgc-
wcnst op prettige wijze de betaling met U.

Wij verlenen U crediet-service!

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F, H. PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

DEZE WEEK GEWELDIGE RECLAME BIJ :

Slag
Klei

erij
KiTine Krocht 1

LA VIAffÜDE
- Telefoon 2432

GEHAKT, h.o.h 500 gr. ƒ1.50
MAGERE LAPPEN en RIBLAPPEN 500 gr. /'.190
ROSBIEF 500 gr. ƒ2.10
LENDE 500 gr. ƒ2.20
Schoudercarbonade 500 gr. /l .60
Ribcarbonade 500 gr. ƒ1.85
Haascarbonade 500 gr. ƒ1.95
SCHOUDERHAM 100 gr. ƒ0.48
l pakje eigen gesm. VET (bij vlees) ƒ0.35

Leverworst 100 gr. ƒ0.20; 250 gr. ƒ0.35

Houdt U van gezellig

dansen
Kom dan elke ZONDAG-
AVOND naar

„Zomerlust"
Dansmuziek

V / \/~ THE HODLARS
^4__***""*~~^ rnet rcfreinzang.

Bekend v.dvColumbiaplaten
Sfeer en gezelligheid! Dus allen naar Zomerlust.

GROTE A F S L A G
Varkens- en Kalfsvlees

KALFSLAPPEN /'1.60
VARKENSCARBONADE ƒ1.58-,/1.75-ƒ l .85

ZIE ONZE ETALAGE ! !

WEEKEND-RECLAME:

69 ct100 gr. HAM
100 gr. BOTERHAMWORST . .

Gebrs. BURGER's SLAGERBJEW
Haltestraal 3 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Psychologisch onderzoek
Evenals voorgaande jaren wordt

ook dit jaar van gemeentewege de
gelegenheid gegeven voor het hou-
den van een z.g. psychologisch
groepsonderzoek betreffende de
leerlingen van de 6e klas der open-
bare en bijzondere lagere scholen
in onze gemeente.

Het onderzoek, dat op Woensdag
10 Nov. a.s. op de scholen zal plaats
vinden, heeft o.m. ten doel na te
gaan op welk niveau de capacitei-
ten van het kind liggen, welke zijn
sterke en zwakke punten zijn en
welke studierichting cf vakoplei-
ding kan worden aanbevolen.

De uitslagen worden vertrouwe-
lijk medegedeeld aan de betrokken
schoolhoofden, die dan de betekenis
van de uitslag met de ouders gaan
bespreken.

TASSEN en KOFFERS
BAKELS Sinds 1874.

De algemene leiding zal ook nu
weer berusten bij Dr. P. van den
Broek, hoofdassistent van Prof. Dr.
A. Chorus, directeur van het Psy-
chologisch Instituut van d'e Rijks-
universiteit te Leiden.

In een aan de ouders gerichte
circulaire, waarin een en ander na-
der is toegelicht, wordt er voorts de
aandacht op gevestigd, dat Dr. van
den Broek zich desverlangd ook
gaarne zal belasten met het afne-
men van individuele testen bij
schoolgaande kinderen. De kosten
komen uiteraard dan geheel voor
rekening van de betrokken ouders,
doch bij het bepalen daarvan wordt
met de financiële draagkracht der
ouders rekening1 gehouden.

Tenslotte kan worden medege-
deeld, dat Dr. van den Broek zich
beschikbaar heeft gesteld voor het
houden van lezingen in bijeenkcm-
sten van ouders, welke door ouder-
commissies of schoolbesturen in
Zandvoort worden georganiseerd.

De onderwerpen kunnen desge-
wenst door deze commissie en be-
sturen zelf worden gekozen. Naar
wordt vernomen, werd van deze
mogelijkheid reeds gebruik gemaakt

Voor Uw JAPOMNEN
BAKELS sinds 1874.

een brillanf
BURGERLIJKE STAND

29 Oct.—i Nov. 1954.
Geboren: Frida Sophie Maria,

dochter van J. van Loon en F. S. M.
van Nie; Bernarda, dochter van J.
E. M. van Deursen en A. Sietsema;
Monique Yvcnne, dochter van H.J.
Gaus en E. P. van der Schaaf; Wil-
helmus Jacobus Jasper, zoon van
W. J. Jansen en A. Hoogendijk.

Ondertrouwd: J. Fondse en M.
C. van der Wolde; M. C. de Zwart
en A. M. T. F. Teerlink.

Overleden: J. A. de Kivit, oud 81
jaar, echtg.e van W. Jacobs.

Vesten en Pullovers
BAKELS Sinds 1874.

Nederlands baflet in Monopoie
Als hoofd-indruk van de ballet-

avond, door het Nederlands ballet
o.l.v. Sonia Gaskell Donderdag-
avond j.l. in theater Monopole ge-
geven, mag zeker gelden, dat stich-
ting ..'t Helm", die dit bijzonder
gebeuren in Zandvoort mogelijk
maakte, daarmede zéér velen aan
zich heeft verplicht. Het werd een
avond van grote waarde, waar ont-
roering en verbazing om al dit
schone om de voorrang, streden.
Voor „'t Helm" en uitvoerenden
een indrukwekkend succes door de
zéér grote opkomst, daar de zaal zo
goed als geheel was bezet. Plaats-
ruimte dwingt ons helaas, in ons
volgend nummer wat meer gede-
tailleerd op dit evenement in te
gaan. Dat de fel krakende, speciaal
gelegde vloer storend werkte en
bovendien door de stugheid véél in-
vloed heeft gehad op de souplesse
der optredenden, was een bijzaak,
die men van te voren waarschijnlijk
niet heeft kunnen voorzien, doch
desalniettemin te betreuren was.

Maar dit neemt niet weg, dat wij
aan deze zéér bijzondere avond
dankbare herinneringen bewaren
om véél en waarachtig schoons.

KERKO HEMDEN
BAKELS Sinds 1874.

Schaaknieuws
A.s. Donderdag speelt het tweede

10-lal de eerste bondswedstrijd van
dit seizoen, n.l. tegen S.S.C.H. te
Haarlem. Wij hopen, dat - evenals
de vorige week het eerste 10-tal -
ook zij erin zullen slagen do com-
petitie met een overwinning in te
zotten.

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,

Kostveriorenstraat 4, Telef. 2058.

Zondagsdrenst
wijkverpleegsters

A.s. Zondag: Zr. C. W. van Dijk,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter,
Voorber. H.A.

17 uur: Ds, A. de Ruiter. Z. 12.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.

10.30 uur: Ds. C. de Ru
Bed. H. Doop.

7 uur: Ds. F. Offeringa van
Wageningen. Jeugddienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Prof. Dr. P.A.H, de Boer, Leiden.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND-
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in „Cns Huis". Spr. J. Dammuller.
evangelist, Alkmaar.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zon- en feestdagen H. Missen 7.30,

9 uur (Hoogmis) en 11 uur. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof.

NYLON KOUSEN
BAKELS Sinds 18-4.

Parochiaie Mariahulde
Waar over heel de wereld in dit

Mariale jaar speciale Maria-hulden
plaats vinden, mag Zandvoort niet
achterblijven. Bijna is dit bijzondere
Maria-jaar ten einde, doch omdat
in het seizoen een Maria-hulde
moeilijk te organiseren viel. werd
Zondag 14 November a.s. uitge-
kozen voor deze manifestatie van
liefde en trouw aan de Moeder Gods.

Alle Katholieke verenigingen van
Zandvoort werken samen, om deze
avond tot iets moois te maken.

Na een vocale inleiding zal de
Zeer Eerwaarde Heer Pater J. Pol-
man, Montfortaan, een voordracht
houden over de volmaakte Gods-
vrucht tot de Allerheiligste Maagd
in de Geest van de stichter der
Montfortanen. de Heilige Louis-
Maric Grignion de Montfort. Tevens
zal Pater Polman spreken over ..'n
Bidweg van 2000 km.", ofwel de
vliegende Missie, die vanaf 1950
door Limburg trok met het genade-
beeld uit Maastricht „Sterre dei-
Zee".

Parochianen van Sint A^atha
helpt allen deze avond tot grootse
Mariahulde te maken. Het enige
wat U te doen hebt is op Zondag-
avond 14 November om 8 uur naar
het Patronaat te komen. Entree ƒ!,-.
Géén kinderen beneden 16 jaar.

Gemeente-avond Kerv. kerk
Een groot aantal belangstellenden

was opgekomen, om de lezing met
lichtbeelden over Israël door de
heer en mevrouw Hinlopen-Nan-
ninga, die Donderdagavond 28 Oct.
hun, medewerking verleenden op de
gemeente-avond, door de Herv.
kerk belegd, te beluisteren.

Beiden werden ingeleid door Ds.
R. H. Cldeman, die na samenzang,
schriftlezing en gebed, de aamvezi-
gen welkom heette en eraan her-
innerde, dat het grote succes, dat
het sprekerspaar een half jaar ge-
leden boekte met hun eerste op-
Ireden, de kerkeraad ertoe had ge-
bracht, hen nogmaals te vragen.

Een avond, die toen wel een droe-
vig slot kreeg, omdat mevr. Hin-
lopen na afloop door de slechte
verlichting in Zandvoort een lelijke
val maakte, waardoor zij lange tijd
moest worden verpleegd, een duis-
ternis ïn het dorp, die eigenlijk zou.
moeten leiden tot een adres aan de
raadsleden, want als dit zo blijft,
zullen meerdere ongelukken niet
uitblijven.

Na een korte inleiding van de
heer Nanninga, die de geschiedenis
van het Joodse volk in het kort
schetste, ving diens echtgenote aan
met de tweede reisbeschrijving van
hun zwerftochten door Israël, thans
getiteld: „Van Dan tot Bersheba".
Een ware rijkdom aan. lantaarn-
plaatjes, zwart-wit en gekleurd
werd ook nu weer getoond en ge-
illustreerd met opnamen uit het
Joodse land pp gramofoonplaten, die
wel een zéér origineel karakter
hadden. Een kleine expositie van
karakteristieke gebruiksvoorwerpen
uit Israël was ook nu weer aan
deze lezing verbonden, die in de
pauze werd bezichtigd.

Hel opnieuw optreden van dit
echtpaar, dat in de loop der jaren
een verbazingwekkende kennis ver-
zamelde over de nieuwe nog jonge
Joodse staat, werd ook thans met
grote aandacht gevolgd en bleek ook
nu een evengroot succes te hebben
als de vorige maal.

Ds. R. H. Oldeman zegde hen bei-
den voor hun boeiend verhaal, har-
lelijk dank en sprak de wens uit,
dat Zandvoort hen beiden t.z.t. op-
nieuw met een vervolgverhaal zou
mogen ontmoeten.

Afscheid Henr. Davids
Voor de afscheidsavond, die Henr.

Davids Donderdag a.s. in theater
Monopole zal gevon, zal door slich-
ting „Touring ZandvooiT' een klein
comilé van ontvangst worden sa-
rnengesteld. Omr pl.m. 5 uur zal
door de eigenaar van café-rest. ,.La
Mer", Zeestraat 26, aan de schei-
dende actrice en genodigden een
diner worden aangeboden. Zij, die
hieraan willen aanzitten, worden
verzocht zich met .,La Mer" in ver-
binding te willen stellen.
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OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Inenting tegen
diphterie en kinkhoest

Op Zaterdag 6 November a.s. 's na-
middags om 3 uur, zal de gemeente-
geneesheer in het consultatiebureau
aan de Poststraat de tweede inspui-
ting toedienen aan de kinderen, die
op 9 October j.l. kosteloos tegen
diphterie en kinkhoest werden in-
geënt.

Tevens kunnen niet-schoolgaande
kinderen, die twee jaar of langer
geleden werden ingeënt, alsnog een
her-inenting (één inspuiting) krijgen.

De aandacht wordt erop gevestigd
dat men tijdig (uiterlijk om 3 uur)
aanwezig dient te zijn. •

Met grote blijdschap seven wij
kennis van ons op Zondag 31 Oct.
1954 geboren dochtertje en zusje

MCNIQUE YVONNE
H. J. Gaus.
E. P. Gaus-v.d. Schaaf.
Hans.
Rob.
Carry.

ZANDVCORT, Kerkstraat 14.

MARTIN DE ZWART
en

ANS TEERLINK
hebber, de eer U kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats
hebben op Zaterdag 27 November
a.s. des morgens half tien ten Raad-
huize en 10 uur in de Parochiekerk
St. Agatha te Zandvoort.
Zandvoort. 5 November 1954.
Kostverlorenstraat 22.
Grote Krocht 7.

Gelegenheid tot 'feliciteren
in de pastorie.

Receptie van half vier tot vijf uur
in hctel 'Triancn te Amsterdam,

J.W. Brouwerstraat 3.
Toekomstig adres: .

Kostverlorenstraat 22, Zandvoort.

Wat schenken wij deze week?
l L. WITTE SPAANSE MISTELLA

a ƒ3 ,-
BROKMEIER

Haltestraat 50 - Telefoon 2002

BLOUSE INDUSTRIE

PI. Middenlaan 25 -
Tèlef. 741437

A'dam

i.8. ksiipsters
Hoog loon.

Reiskosten worden vergoed.
Schrift, of pers. aanmelden
aan bovenstaand'adres of na
tel. afspraak: Zandvoort: 3315

BELLEN!!
SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Deze week als extra RECLAME
25O gr. Zandkoekjes 65 ct
en een Pencee-taartje a 95 ct.

Bakkerij Van Staveren
ZEESTR. 48 TE1UEF. 2684

Begrafenisonderneming
A. KUIK

SWALUESTR. 15 - TEL. 2198
Verzorgt in en buiten Zand-
voorl reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

Kaptein Mobyletfe,
en alle andere merken!

Stofzuigers, eleclr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.
SMEDESTRAAT 19

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

SLAGERIJ

HENK VAN ELDIK
Jan Steenstraat 1 b

Wij vragen Uw
speciale aandacht
voor onze Zater-
dagse reclame:

OSSELAPPEN
500 gr. ƒ 1,65

SCHOUDERCARB.
500 gr. ƒ 1,65

Voor de boterham:
200 gr. PEKELVLEES 90 ct.

100 gr. Rosbief of > ._ _ .
100 gr. Ham met f «5 C t
100 gr. Boterhamworst >

250 gr. Echte GELD. GEK. WORST .. 85 CENT
250 gr. SMEERLEVERWORST 65 CENT

ONS telefoonnummer is 2682
Wij bezorgen óók aan huis!

DE WQLB&AL
Haltestraai 12a - Telef. 2099

Brengt U deze week:
ZEER FIJNE ENKALON ƒ2,75
ENKALONS GEMINDERD ƒ3,95

2 paar )'Y,50
KRISTAL NYLONS met fantasie hiel ƒ4,25
WANDEL NYLONS, 70 denier ƒ4,95
ELASTISCHE NYLONS ƒ8,75
LINKSGEWEVEN KOUSEN ƒ1,98
GEFLATTEERDE WERKKOUSEN .. ƒ1,68
WOLLEN KOUSEN ,/'5,85
HERENSOKKEN v.a ƒ1,35

Grote sortering kïndersportkousen en -sokjes
Ruime keuze in baby- en kleutergoederen

NEVEDA JUMPERWOL 100 gram ƒ 1,98
TIROL SPORTWCL 100 gram ƒ2,60

Bij ons oofc Hoboca-reisbonnen

van f 98,- ai
Levert Uw oude Radio in tegen de

huidige hoge inruilwaarde.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amslerdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

VERZORGT AL UW DRUKWERK

Binnen- en Buitenlands
Gedistilleerd

Wijnen, Likeuren,
Bier en Limonades

Zandvoort - Kerkstraat 12A - Tel. 2532

in een ruime keuze!
Tropical, piek wiek, kamgaren
en multicolor van ./'49,— tot ƒ128,—
DEMIE's van ƒ63,-tot ƒ118,-
SPORTCOLBERTS
in de moderne dessins van ,/29,- tot ƒ73,—
PANTALONS vanaf ƒ16,75
DAMES PANTALONS van ƒ15,- tot ,/36,-
WINDBREKERS van .. ƒ29,- tot ƒ49,-

Verder een ruime keuze in regenjassen, jongens-
broeken, Manchester pantalons enz. enz.

KLEDfWG-
BEDRIJF

Kerkstraat 2O Telef. 3136

Lezing: Dr. Sis Heyster
onder auspiciën Commissie Huish. Voorlichting

VRIJDAG 12 NOVEMBER

«Kinderen in de contramine»
8 UUR - HOTEL KEUR.

Voorverkoop: Mevr. Blaauboer, Haltestraat 46.
Telef. 2392. Toegangsprijs 40 CENT.

Moderne dansen
HOE DANST U?
Rustig en stijlvol, met toepassing
van verschillende variaties?
Zo niet, bespreekt U dan eens enige
PRIVÉ-LESSEN
te nemen op een, door Uzelf te be-
palen uur (ook overdag).
Cf prefereert U een gezellige avond?
Vcrmt dan met kennissen een be-
sloten clubje.
Condities worden geheel vrijblijvend
verstrekt.
Dansschool

Lily Orgodet
Burg. Engelbertsstraat 62 Tel. 2393
BALLET en MODERNE GYMNASTIEK voor

volwassenen, kinderen en kleuters.

Waardebon Waardebon Waardebon

geldig van 6 tot 13 November.

2O° o korfing
tegen inlevering van deze bon

ter kennismaking met onze reparatieafdeling
op al Uw

Ongeacht het aantal kousen
wat U gelijktijdig inlevert bij i

HALTESTRAAT 11

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Tevens het adres voor al
Uw bloemen en -planten.
Elke dag

;v verse bloemen!

Geef warme

als geschenk!

Brossois Schoenhandei
Steeds apart en chic

Tel niet het geld
maar de jaren E
Daarom voor Uw WONING-
INRICHTING naar een vakman,

die U volledig van advies kan dienen.

L. BALLEDUX& Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

Moquette-Bouclé-Jabo-
Verto-tapijten, vastge-
stelde prijzen. Twisted-
matting. LINOLEUMS:
Krommenie -Balatums
en Viltzeil. - Gordijn-
velcurs en Damasten.
Moderne gordijnstoffen.
Huis- en slaapkamer-
ameublementen - Riet-
meubelen - Kleinmeu-
belen - Wollen en hall-
wollen dekens - Bed-
spreien en gcwatteerde

dekens. - Grote keus karpetten, Kroonkarpctten,
enz. - Opklap- en kantelbcdden, Divanbcdjes en
ledikanten. Ziet onze Etalages !!
Vraagt U eens vrijblijvend prijsopgaaf voor het
vakkundig behangen, meubelstofferen, leggen
van alle soorten vloerbedekking en Hnoleums en
voor al Uw gordijnwerk.
HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596
Aangesloten bij do volkscredictbilnk te Haarlem.

Vraagt U ons eens inlichtingen!

St. Nicolaas en de scholen
Het jaarlijkse Sint Nicolaasfeest

voor onze schoolkinderen staat al
weer voor de deur. In volmaakte
eensgezindheid zal dit feest dit
jaar voor het eerst gezamenlijk
worden gevierd. Aan 2300 kinderen
— kleinen en groten — zullen
enige gezellige uren worden gebo-
den. Men is druk doende met de
voorbereidingen, want deze mas-
sale viering zal dit jaar twee dagen
in beslag nemen, n.l. Donderdag 3
en Vrijdag 4 December. Dat dit
alles véél geld kost, behoeft geen
nader betoog! Men is thans druk
bezig, dit in te zamelen en men
ondervindt daarbij véél medewer-
king. Gaarne bevelen wij deze in-
zameling nogmaals in aller belang-
stelling aan. De kleinste gift is
hartelijk welkom, maar stuurt U
alstublieft deze collectanten niet
zonder een bijdrage weg. Ook UW
kind geniet van dit zo typisch Hol-
landse Sint Nicolaasfeest!

Kinderen in de contramine
De commissie voor huishoudelijke

en gezinsvccrhchting te Zandvoort
bereidt een unieke lezing voor in
onze gemeente, een lezing, die
uitermate belangrijk mag worden
geacht. Zij vond n.l. niemand min-
der dan de docr haar talrüke publi-
caties, die van grote kennis het
kinderleven betreffende, getuigen,
de vermaarde psychologe Dr. Sis
Heyster uit Wageningen bereid, in
Zandvoort een lering te komen
houden over het onderwerp: „Kin-
deren in de contramine", op Vrijdag
12 November in hotel Keur. Dit
belooft wel één der meest interes-
sante en belangrijke lezingen te
worden, welke ooit in Zandvoort'
gehouden werden. Het is»immers zo,
dat normale, geestelijk gezonde
kinderen, op z'n tijd ook de normale
moeilijkheden geven. Elke opvoeder
zal het erover eens- zijn, dat de
kinderen dan lastig zijn, zender dat
er sprake is van moeilijke of pro-
blccm-idnderen. ledere opvoeder
dient echter van deze normale con-
flicttoestanden in het kinderleven
op de hoogte te zijn, cm op
de juiste manier te kunnen helpen.
Dr. Sis Heyster zal enkele grepen
dcen in verschillende leeftijden, om
ons te confronteren met deze moei-
lijkheden van iedere dag en ons
trachten te helpen, hier de juiste
weg te vinden. Niet alleen voor de
vrouwen, doch óók voor de mannen,
mag deze lezing uitermate belang-
rijk worden geacht. Een ieder, die
met opvoeding van kinderen iets te
maken heeft, ouders, . opvoeders,
onderwijzers, zij allen zullen zich
deze unieke gelegenheid, Dr. Sis
Heyster te kunnen horen, zeker niet
willen laten ontgaan. Van harte
bevelen wij deze belangrijke avond
in ieders belangstelling aan. Een
woord van opwekking, deze te be-
zoeken, moet welhaast overbodig
worden geacht. Voor verdere bij-
zonderheden verwijzen wij naar de
in dit nummer voorkomende adver-
tentie.

Actie Muziekkapel
Men kan niet zeggen, dat het

onze muziekkapel de laatste tijd
aan activiteit ontbreekt. Een nieu-
we periode in de geschiedenis van
onze kapel schijnt te zijn ingetreden.
Na de succesvolle straatconcerten
deze zomer voor het instrumenten-
fonds, -is men thans een groot-
scheepse actie begonnen voor het
werven van donateurs en kunst-
lievende leden. Zaterdag j.l. is men
ermee gestart en naar wij van het
bestuur vernamen, is men over de
resultaten lang niet ontevreden.
Voorlopig zal elke Zaterdagmiddag
dit belangrijke werk worden voort-
gezet. A.s. Zaterdag is weer een
nieuwe wijk in onze gemeente aan
de beurt. Wij doen gaarne een be-
roep op de inwoners, die a.s.
Zaterdagmiddag, — al of niet met
begeleiding van het tamboercorps -
zullen worden bezocht, dit bezoek
niet zonder méér te laten voorbij-
gaan. Steunt onze populaire kapel,
die volgend jaar in nieuwe unifor-
men zal spelen. Uw actieve ge-
meentebestuur ging U in deze be-
langstelling vóór en op de mede-
werking van ons college van B. &
W. en de raadsleden kan ten volle
worden gerekend, met dit voorbeeld
voor ogen mag eigenlijk geen in- •
woncr van Zandvoort achterblijven.

Uw verenigingsavond
gratis op de geluidsband
Een inwoner uit ons dorp, die zich

een wire-recorder heeft aange-
schaft, heeft zich daarbij als leuke
hobby gesteld, verschillende ver-
enigingsavonden. indien daartoe do
wens te kennen wordt gegeven, op
de geluidsband vast te leggen en
deze dan op de eerstvolgende ver-
enigingsavond na de uilvoering,
voor de leden al' te draaien. Dit alles
geschiedt geheel gratis. Verenigin-
gen, die van dit unieke aanbod gc-
bruik willen maken, worden ver-
zocht, dit aan ons redactie-adres
Zeestraat 57 rood. schriftelijk o£
mondeling kenbaar te maken, óók
telefonisch onder no. 2472.

Vanzelfsprekend heeft hij met dit
alles een bedoeling, n.l. deze, dat
hij zich als hobby gesteld heeft,
verschillende mooiste gedeelten uit
vercniRingsavondcn te verzamelen.
Dat daarvan onze verenigingen
kunnen profiteren, zal zeker met

l vreugde worden begroot.



SINT NHCOLAAS CADEAÜX
leveren w i j U C O N T A N T e n o p C R E D I E T - S Y S T E E M .
Alle merken Foto. Film, Projectoren, Vergrotingsapparaten, Verrekijkers

enz.

Kinderreportages aan huis en in onze studio

FOTO-KINO HAMBURG
GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 2510

Glasparelschermen vanaf f 30,—

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et-, p. m.m.
pagina i 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/« red.

Bij contract belangr. kort.

Te koop: Mooie KOFFER-
GEAMCFOON met platen.
Pakveldstraat 5.

MEISJE GEVRAAGD voor
halve dagen of werkster
l x per week. Mevr. Keur,
Burg. Engelbertsstraat 64.

MEISJE GEVRAAGD als
hulp in de huishouding

en kantoor
Bcogaart, Regentesseweg 1.

Te koop of te huur gevr.:
GROOT HUIS, event. klei-
ner huis (6 k.) beschik-
baar. Aanb. Makelaar K.
v.d. Broek, van Speykstr.
2. Telefoon 2318.

HUISRUIL
Aangeboden: Halve VILLA
met garage, Halfweg, aan
de Rijksweg (buurhuis),
8 km. van Amsterdam of
Haarlem.
Gezocht: HUIS of VILLA
met garage te Zandvoort,
eveneens huur. Brieven
onder N.S. 4593, Adv.Bur.
De la Mar, Amsterdam.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.-v.d.Schelde, Haltestr. 7

Voor een
vlot en leuk
JURKJE
in 3 dagen klaar!

Mevr. DE NIJS
EMMAWEG 8 - TEL. 3095

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Filmstrookprojedor
het mooiste St. Nicolaas-
geschenk.'Voor jong en oud.
Demonstratie aan huis.

FIPRON FILM, Dr. Smit-
straat 8 - ZANDVOORT,

Telef. 2851.

R.K. Toneelvereniging
«'t Voetlicht»
ZCNDAG 7 November, 8 UUR

in het
PATRONAATSG EBOU W

«De man
die terugkwam»
toneelspel in 3 bedrijven.

Kaartverkoop en plaatsbe-
spreken Patronaat: 6 Nov.
van 3 tot 5 uur; 7 Nov. van
12 tot l en van 7 tot 8 uur.
Prijzen der plaatsen f 1,25 r.i.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

TAX
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

PrmsessBweg 15
Talrf. 2066

Pedicure - Manicure
MIEP HELGERING

DR. GERKESTRAAT 16 rood
Zandvoort - TEL. 2937-2507
Bij U aan huis te ontbieden!

Slanke soepele lijnen..»

en een onberispelijk figuur: dat vraagt
de nieuwe mode. Voor U onbereik-
baar? Denkt U eens aan WALAI '

Waarom aan WA LA?

Omdat een perfect-passen-
de WA LA Uw speciale
charmes eerst goed tot
hun recht laat komen, wef-
ke maat U ook heeft!

geeft
vorm balans

Wala-Corsetten van
Walo-Beha's van
Wala-Gaines van
Wala-Onderjurken van
Sporty Step-ins vanaf

14.90 tot 45. -
2.95 tot 19.50

12.75 tot 53.50
7.25 tot 21.50

. . f 7,95

De verkoop staat geheel onder leiding
van Mevrouw Peters-Smit, bekwaam
corset-specialiste met een 20 jaar lange
ervaring. Zij is gaarne bereid U na tele-
fonische afspraak persoonlijk te adviseren.

Telefoon 10605

Grote Houtstraat 110

Haarlem, t o. Cinema Palace
l

Voor '

centrale verwarming
en autom. oliestook-

inrichtingen:

N.V. My. HOLSTER
OVERVEEN

Telef. K 2500, 15597 en 19057
Voor alle inlichtingen:

Fa. J. K. Feenstra
'HALTESTR. 57 - TEL. 2055

ZANDVOORT
PRIJSOPGAVE KOSTELOOS

TEGEN RUWE en
GESPRONGEN HANDEN:

De ECHTE Rozen-
glycerine p.potf1,05

Drogisterij Bouwman
OHANJESTR. 7 - TEL. 2327

Gedipl* Drogist.

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met aUe

buitenlandse papieren.
Telef. K 2507-2O33

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten nveubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!
P. WATEKDRINKEK - TEL. 2164

Restaurant «La Mer»
ZEESTRAAT 26 - TEL. 2196

Dagelijks ^
Bami en Nasi Goreng
COMPLETE RIJSTTAFEL.
Gaarne l dag van te voren

bestellen!
Heeft U reeds kennis genomen
van onze Abonnementsprijzen?
Per week (7 dagschotels) ƒ 14,—

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Adverteert in dit blad

Gevraagd:
Net Dagmeisje

van 8.30 tot 5 uur. Zaterdags tot 2 uur. Zon-
dags vrij. Meerdere hulp aanwezig.
Mevr. Piller, Bloemendaalseweg 203, Overveen

Telef. 2500 - 25155.

Woningruil
Aangeboden: A'dam(Z.), 2 kamers, keuken, bad-
kamer, waranda, centr. verw. w.w. Gevraagd:
woning te Zandvoort. Br. no. 23-41 bur. v.d.blad.

Woningruil
Aangeboden:

Mooi vrij benedenhuis
Aerdenhout. Prachtig uitzicht. Lage huur.

Gevraagd: Vrije woning
eventueel vrij bovenhuis te Zandvoort.
Brieven no. 22-40 bureau van dit blad.

Zwarte Piet
springt een gat in de lucht!

BORSTPLAATJES .. 100 gr. 18 et.
SPECULAAS 250 gr. 35 cl.
AMANDELPOPPEN . . 250 gr. 45 et.

Zie onze enorme prijsverlaging van chocolade!
DINSDAGSMIDDAGS OOK GEOPEND!

WITTE SUIKER 79 et. p. kg.

Depot

Haltesiraat 48

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Uitslagen van j.l. Zondag:

Zandvoortm. 1-B.E.C% 1-1
Terrasvogels 2-Zandvoortm. 2 0-3
V.S.V. 4-Zandvoortm. 3 2-2
V.S.V. 6-Zandvoortm. 4 2-4
Zandvoortm. 5-H.F.C. 6 6-3
Zandvoortm. 7-Heemstede 3 2-2
Zandv.m. jun. b-R.C.H, f 2-3

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandvoortm. 1-IJmuiden l 0-4
V.V.S.V. 1-Zandvoortm. 2 3-1
S.M.S. 2-Zandvoortm. 3 6-0
Haarlem a-Zandv.m. adsp. a 9-0
Haarlemd-Zandv.ro. adsp. b 0-5
Haarlem g-Zandv.m. adsp. c 1-9

Programma voor a.s. Zondag:
Ripperda 1-Zandvoortm. l 2.30 u.
Zandvoortm. 2-Haarlem 3a 2.30 u.
Zandv.m. 3-Stormvogels 5 9.45 u.
D.I.O. 3-Zandvoortm. 5 9.45 u.
Zandvoortm. 6-B.S.M. 3 12 u.
D.S.B. 4-Zandvoortm. 7 9.45 u.
Zandv.rn. jun. a-H.F.C, b 9.45 u.
Haarlem e-Zandv.m. jun. b 12 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
C.J.V.V.-Zandvoortm. l 3.15 u.
Zandvoortm. 2-IJmuiden 4 3 u.
T.Y.B.B.-Zandvoortm. 3 3 u.
Zandv.m. adsp. a-V.S.V. a 4 u.
Zandv.m. adsp. b-V.S.V. d 3 u.
V.E.W. b-Zandv.m. adsp. d 3 u.

Tafeltennis
Dinsdag 26 Oct. speelde het tweede
team van de Z.P.S.V. een uitwed-
strijd tegen D.I.O.S. 4 (Haarlem).
Er werd met 8-2 verloren.

Vrijdagavond bond het eerste
team de strijd aan tegen het sterke
D.I.O.S. 2 en wist een gelijk spel te
behalen, n.l. 5-5.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen- van Zaterdag en Zondag:

T.Z.B. I-Vogelenzang l 5-1
Ripperda 4-T.Z.B. 2 0-2
R.C.H. 10-T.Z.B. 3 4-4
Hoofd. Boys adsp. b-T.Z.B, b 0-5

Programma voor a.s. Zondag:
V.V.B. 3-T.Z.B. l 12 u.
T.Z.B. 3-Terrasvogels 4 12 u.
T.Z.B. jun.-B.S.M. jun. a _ 2.30 u.

Zaterdagmiddag:
Concordia adsp. c-T.Z-B. b 4 u.

Korfbal
Zondag leed Z.K.C. l een eervolle

nederlaag tegen het sterke Water-
-vliet 3. 1-3 was de uitslag.

Z.K.C. 2 behaalde z'n derde over-
winning. Hier was de uitslag 3-2
tegen Haarlem 5. Voorwaar een
mooi resultaat!
Programma voor a.s. Zondag:

Nw. Flora 3-Z.K.C l 2.15 u.
Z.K.C. 2-Animo Ready 3 10 u.

Zaterdagmiddag:
Z.K.C. a-Aurora a 3 u.

K.J.C. Noord
Heden Vrijdag 5 November wordt

een returnwedstrijd gespeeld tegen
Dames Noord met acht koppels.

De stand na de Donderdag 28 Oct.
gespeelde wedstrijd luidt: l.A.Koper

2. G. van Veen; 3. Jb. Keesman;
4. Jb. Koning.

K.J.C. Zandvoort
De stand luidt momenteel:

1. H. v.d. Meij; 2. J. Zwemmer;
3. J. Kol Jr.; 4. Augustinus.

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet ƒ 566,—. H. M.W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
pleet ƒ558,-. Agent Ralleigh on Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEF. 2323

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 5 t.m. Zondag 7 November 8 uur
JAMES STEWART - JOANNE DRU
GILBERT ROLAND en DAN DURYEA
in de grootse Technicolor productie:

De haven der
hartstocht

In de stormbaai van Louissana vochten
kerels om roem, geld en vrouwen !

Toegang 14 jaar.

Vanaf Maandag 8 t.m. Woensdag 10 Nov. 8 'uur
SILVANA MANGANO - RAF VALLONE
VITTORIO GASSMANN - JACQUES
DUMESNIL

Een Italiaanse film in een realistische
stijl, die een brandend probleem benadert.

Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 7 November 2.30 uur
STAN LAUREL en CLIVER HARDY in:

Schots en scheef
Toegang elke leeftijd.

DONDERDAG 11 NOVEMBER 8 UUR:
Zie de speciale raambiljetten!

ESPLANADE
Iedere ZATERDAG- en ZONDAG-
AVOND, vanaf 7 uur, gezelligheid
en sfeer met de bekende entertainer

Jan Mastenbroek

FAMILIE-DRUKWERK

STENCYLWERK - TYPEWERK - EINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507
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Start van de Zandvoortse Sint Nicolaas-actie
Inspanning van Zandvoortse winkeliers vraagt aller

daadwerkelijk medeleven en sympathie

H]I
ET SINT NICOLAASFEEST

is van oudsher als typisch
Hollands feest van gezellige huise-
lijkheid, een feest voor het kind!
Een feest van blijde en, soms ang-
stige kindergezichtjes, van blijde
hoopvolle verwachting, waarin wij
ouderen ons steeds opnieuw weer
verlustigen.

Van deze gedachte is het comité,
dat de Sint Nicolaas-actie van de
Zandvoortse winkeliers organiseert
en waarmede morgen, Zaterdag. 13
November wordt gestart, in de
eerste plaats uitgegaan bij de
organisatie van deze actie. Het is
zeker daaraan voor een groot ge-
deelte te danken, dat deze actie,
die grondig werd voorbereid en
opgezet, bij vrijwel alle Zand-
voortse winkeliers een willig ooi-
vond, zodat meestentijds spontane
deelname werd toegezegd.

En wie, zoals wij, van. nabij deze
talrijke voorbereidingen heeft gade-
geslagen, wie heeft meegemaakt,
wat er aan het organiseren van
zulk een actie vast zit, die kan
slechts bewondering hebben voor
de moed, om zoiets aan te vangen.
Talrijke vergaderingen, persoonlijk
bezoek, tijd, geld, moeite en op-
offering heeft men ervoor over, om
te trachten, zo succesvol mogelijk
voor de dag te komen, en iets te
bieden, dat zowel het publiek als
de winkelier, bevredigen zal. Dat
men daarin slaagde, bewijst al het
feit, dat ongeveer tachtig winkeliers
in Zandvoort tot nu toe tot deze
actie toetraden.

Vanzelfsprekend is de achter-
grond van dit alles, ervoor te
zorgen, dat koper en verkoper
elkaar Ja. de plaats hunner in-
woning' ontmoeten. Chauvinisme?
In geen geval! De Zandvoortse
winkelstand wil acte de présence
geven en tonen, dat men de con-
currentie van de stad in alle op-
zichten het hoofd kan bieden.
Het valt immers niet te ontkennen,
dat de Zandvoortse winkelier
vooral in de wintermaanden geen
bevoorrechte positie inneemt. Het
achterland lokt met hel verlichte
winkelstraten en hoevelen zijn er
niet, die deze bekoring moeilijk
kunnen weerstaan en dan de win-
kels in hun eigen plaats van in-
woning in de steek laten? Daarom
hebben wij altijd gevochten — en
zullen dat blijven doen — voor het
kopen in de plaats van inwoning,
dat zijn wij in Zandvoort ver-
plicht, want wij mógen onze win-
kelstand hier niet in de steek laten.
Wanneer dan de gezamenlijke win-
kelstand dit nog gaat stimuleren,
door het kopen aantrekkelijk te
maken, dan drukt dit alles nog des
te zwaarder. Daarom alleen al laat
men b.v. in de Haltestraat gedu-
rende de komende weken tot einde
December de seizoenverlichting nog
hangen, om het kopen aantrekke-
lijker te maken en bereidt men
plannen voor, om elders weer iets
anders attractiefs te gaan opzetten.
Maar vergeet U vooral niet, wat
dit alles kost en welke risico's men
daarbij neemt.

En nu iets over de actie zelve!
Ingaande morgen, Zaterdag 13

November zult U bij alle winke-
liers die aan. deze actie deelnemen,
waarvan U een lijst vindt op één
onzer advertentiepagina's, speciaal
aan deze actie gewijd en die boven-
dien kenbaar zijn aan het speciale
raambiljet in hun etalage of op hun
winkeldeur aangebracht, bij aan-
koop van een gulden aan winkel-

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d.WURFF;
Sunterklaes zal wel blij weze

over de Zandvoortse
iengezindheid.

waar, een zegeltje ontvangen. Deze
zegeltjes moet U opplakken op een
opplakvel, dat eveneens bij elke
deelnemende winkelier gratis ver-
krijgbaar is en waarop honderd
zegeltjes kunnen worden geplakt.
Een lijst van de deelnemende win-
keliers staat eveneens nog aan de
vóórzijde van dit opplakvel af-
gedrukt.

Op Zaterdagmiddag 20 November
a.s., dus morgen over een week, zal
de feestelijke intocht van Sint
Nicolaas met zijn knechten in
Zandvoort plaats hebben. Om twee
uur zal deze officieel door het ge-
meentebestuur op het Raadhuis
worden ontvangen" en van het bor-
des af na de toespraak van Zand-
voorts burgemeester, de kinderen
toespreken. Na de ontvangst vertrekt
het hoge gezelschap naar het ge-
bouw naast het postkantoor, waarin
voorheen het distributiekantoor
was gevestigd in de Haltestr. no. 4.
Daar zal de goede Sint dan tot aan
zijn verjaardag zitting houden en
wel op de Zaterdagen 20, 27 Nov.
en 4 December, doch óók op de
Woensdagen 24 November en l Dec.
elke middag van 3 tot 5.30 uur.

De lokaliteit, waarin de Sint voor
de Zandvoortse inwoners zal aan-
wezig zijn, zal voor deze gelegen-
heid prettig worden ingericht en
zoveel mogelijk aan de echte Sint
Nicolaassfeer worden aangepast.
Bovendien zal een schat aan cade-
aux, overzichtelijk uitgestald op
verschillende tafels, daar aanwezig
zijn.

Hoe kan men nu in het bezit
komen van deze cadeaux, waar-
onder vele zéér aantrekkelijke, die
gratis worden beschikbaar gesteld?

Dit systeem is even vernuftig als
eenvoudig uitgedacht. Ieder n.l. die
daar binnentreedt, moet een op-
plakvel met zegeltjes bij zich heb-
ben, tenminste ter waarde van
ƒ50,— aan zegeltjes, dus 50 zeeels
minimum op één vel. Dat brengt
U dan bij de tafel, waaruit U
keuze kunt maken tot een inge-
leverd opplakvel van ƒ50,— aan
zegels. Zo zullen er tafels zijn voor
opplakvellen tot ƒ 50,—, ƒ 100,—
ƒ150,-- en hoger.

Waarschijnlijk maken deze be-
dragen U op het eerste aanhoren
aan 't schrikken en zegt U: „Hoe
krijg ik ƒ50,- bij elkaar? Maar dit

alles is eenvoudiger, dan U zo op
het eerste, aanhoren denkt. Want U
moet niet vergeten, dat men U drie
weken tijd geeft om te sparen en
bovendien doen winkeliers in elke
denkbare branche in Zandvoort
eraan mee. Dat zult U spoedig ge-
noeg zien, wanneer U de in dit blad
afgedrukte lijst van deelnemers
raadpleegt. U vindt eronder melk-
handelaren, kruideniers, groente-
handelaren, bazars, textiel- en con-
fectie-magazijnen, voor alles, óók
wal de dagelijkse levensbehoeften
betreft, kunt "U bij één der deel-
nemende winkeliers zeker terecht.
En zó bezien, moet een bedrag van
,/'50,— per week aan uitgaven voor
een gezin toch zeker niet aan de
hoge kant worden gerekend. En het
sparen zelf kost U geen cent en
niet de minste meerdere moeite.
Het is voor elk gezin zeker moge-
lijk, dit minimum bedrag bij elkaar
te sparen, ja zelfs aanzienlijk meer
en wanneer U op 20 November de
fraaie cadeaux zult zien, die U op
elke ./ 50,— spaarzegels ontvangt,
dan zult U het zeker met ons eens
zijn. dat die de moeite van hel op-
plakken, — de enige handeling die
U ervoor moet verrichten — ten
volle waard zijn.

Daarom: begint U morgen met-
een met dit sparen. Vraagt deze
Sint Nicolaasactie-spaarzegels bij
elke winkelier, die aan deze actie
deelneemt, dan zal deze groots op-
gezette actie voor koper en ver-
koper een groot succes blijken te
zijn, een groot succes met de grootst
opgezette actie, die ooit in Zand-
voort werd opgezet. Wij twijfelen
er niet aan, of er zal een prettige
drukte in onze gemeente gaan
komen in de aanstaande Sint Nico-
laastijd. Morgen, 13 November,
wordt daarmede gestart en ge-
rekend op aller medewerking.

En tenslotte kan aan de weinige
winkeliers, die zich nog afzijdig
hielden worden medegedeeld, dat
zij nog tot uiterlijk 20 November
a.s. zich voor deze actie kunnen
aanmelden bij de secretaris van het
uitvoerend comité, de heer JJCroon,
Haltestraat 55 (Het Veenendaalse
Wolhuis). Na 20 November is deel-
name niet meer mogelijk. De namen
van hen, die zich in de komende
week eventueel nog melden, zullen
in ons volgend nummer nog worden
bekend gemaakt.

Het comité wijst er tenslotte nog
op, dat kinderen onder de 16 jaar
zonder geleide niet in het gebouw,
waar St. Nicolaas vertoeft, worden
toegelaten en dat men de opplak-
vellen eerst geheel dient vol te
plakken, dit is dus met 100 zegels,
voor men één nieuw vel gaat ge-
bruiken.

„Zandvoort voor zijn inwoners",
zij de leuze, die speciaal in de
komende weken ons aller leuze
moet zijn. K.

Zandvoortse politie op de planken
Wanneer men het optreden van

de Zandvoortse politietoneelgroep,
j.l. Zaterdagavond in „Zomerlust"
beschouwt als een krampachtig
pogen van het ensemble, om een
onaannemelijk toneelstuk tóch nog
het aanschouwen waard te maken,
dan mag deze opvoering van de
cornedie in vier bedrijven „Kapitein
Venijn", geschreven door J. Naaij-
kens, zeker als geslaagd worden
beschouwd. Want regisseur Jos
Dröse heeft het zijn mensen met dit
„would be Spaanse gegeven",
waarin wij niets Spaans konden
ontdekken, dan alleen in de namen,
wel zéér moeilijk gemaakt.
Het vereist een enorme inspanning
om in een zó onlogisch opgebouwd
toneelwerk, dat bovendien weinig
ruimte biedt voor acteren, leven en
beweging te brengen. Het pleit
zeker voor dit ensemble, dat men
hiertoe nog kans zag.

Er werd deze avond door ver-
scheidenen van hen knap amateur-
toneelspel te zien gegeven. In de
eerste plaats door de heer J. Rut-
gers, die tot taak had, de onmoge-
Irjke figuur van kapitein Venijn,
toegerust met de schoonklinkende
naam van Don George de Codoba.uil
te beelden. Een man, zoals er nooit
een beslaan heeft en ook nooit een
bestaan zal, een man, waarbij Iwan
de Verschrikkelijke nog een kindje
moet zijn geweest. Een totaal on-
aanvaardbare figuur, die Rutgcrs
echter door geniaal spel — wij den-
ken aan d<? aanvang van het derde
bedrijf, tot een bewonderenswaar-
dig stuk toneelspel wist te maken.
Een prachtig staaltje van amateur
toneelkunst!

Direct naast hem was dokter
Sanchez, gebracht door P. Mudde,
die hiermede zijn debuut op de

planken maakte, een openbaring'.
Zijn fraai beheerst en bewegelijk
spel was steeds opnieuw een genot.

A. N. Willemsen bracht een aan-
nemelijke markies van Tomillaris
en A. Meems bleek de geslepen
advocaat, die eveneens héél goede
dingen deed.

Mej. I. Doornekamp was als Dona
Teresa Barbasko, gravin van San-
turce, uitstekend op dreef, en
speelde met gratie en overtuiging,
al had haar kleding meer weg van
die van een non, dan van een
gravin. Mejuffr. A. van Poelgeesl
speelde haar dochter, Dona Augus-
tia, met vuur en véél Zuidelijk brio,
terwijl Mevr. C. van Poelgcest-
Schaap een kostelijke creatie bracht
van de lachwekkende dienstmaagd
Rosa. De heer A. Paap tenslotte
was een zéér aanvaardbare knecht.
Men bleek uitstekend op elkaar te
zijn ingespeeld en er was een zéér
goede rolkennis, terwijl de gehele
opvoering, behoudens hel be_gin van
het eerste bedrijf, door véél vaart
werd gekenmex'kt.

Er waren nog al wat regie-fouten.
Het stuk moet spelen in 1848, toen
schreef men tocli niet meer met de
ganzeveer? En het bijlichten aan de
vensters met brandende kandelaars
werd belachelijk, omdat hel felle
zonlicht nog door deze vensters
naar binnen scheen. Dat tenslotte
het op twee plaatsen gebroken
been van de onfortuinlijke kapitein,
in 1848 reeds in vier weken genezen
zou zijn, iets, waartoe men zelfs
thans nog geen kans ziel, mag niet
op rekening van de regie worden
geschoven, doch blijft voor de ver-
antwoording van de schrijver.

Hoe regisseur Jos. Dröse, die mei
dil ensemble reeds zovele goede
uilvocringen op zijn naam bracht.

1955
ten bate van Pro Juventute

Het Koninklijk Huis heeft ter wille van het met ontsporing
bedreigde kind ook dit jaar wederom een stukje intimiteit van
zijn familieleven willen prijs geven aan het Nederlandse Volk.
De dertien foto's van once bekoorlijke Prinsessen zijn speciaal
voor de Prinsessenkalender ten bate van Pro Juventute afge-
staan en zijn nergens anders gepubliceerd. Wij zien de Prin-
sessen in de Paleistuin met hun lievelingsdieren, in hun spel;
o/ -we zien ze nizt. omdat ze gvi^iy zsjn •weggedoken onder een
parapluie; maar altijd ongedwongen en aantrekkelijk, zoals an-
dere kinderen'van hun leeftijd. Juist daarom nemen zij zo'n
bijzondere plaats in in het hart van alle groeperingen van ons
volk en wil iedereen graag voldoen aan de wens van H.M. de
Koningin: „In iedere woning een kalender van Pro Juventute!"
De kalender leent zich bijzonder voor een geschenk aan Neder-
landers in den vreemde, die een dergelijke groet uit het Vader-
land zeker zeer zullen waarderen. De mogelijkheid van voorl-
zetting en uitbreiding van het werk van Pro Juventule hangt
samen met de opbrengst van de Kalenderactie. Wij rekenen op
veler medewerking voor een grote afname, óók in Zandvoort,
waar elk jaar deze verkoop een groot succes werd!
De fraai uitgevoerde kalender is voor ƒ 2,75 verkrijgbaar bij:
Mevr. van Fenema, Kostverlorenstraat 120; Fa. Balledux, Halte-
straat 2S en bij de Zandvoortse boekhandelaren.

zijn keuze op deze comedie heelt
kunnen bepalen, — wij denken aan
opvoeringen van „Als de klok waar-
schuwt en „Goud en antiek" — is
ons een raadsel.

De heer A. Paap had ook voor
dit werk een uitermate fraai decor
ontworpen, dat terecht een spon-
taan „open doekje" ontlokte.

Kapper Hartman leverde in dit
„costuumsluk" fraai werk, terwijl
de firma Penaat voor een sfeervolle
verlichting had gezorgd. De firma
Serné uit Amsterdam, die de cos-
tumes leverde, bracht over het al-
gcmeen een bijzonder geslaagde
serie costumes en. toiletten.

De avond werd geopend met een
inleidend woord van korpschef H.
P. Huijsman, die de vele autori-
teiten — deze eerste uitvoering had
uitsluitend plaats voor genodigden,
w.o. wethouder W. van der Werf!
met echtgenote, vele raadsleden,
hoofden van takken van dienst,
doktoren enz. van harte welkom
heette en „tot zijn spijt" wederom
een verloting moest aankondigen,
om de vele kosten aan deze avond
verbonden, enigszins op te vangen.

Hij deelde tevens mede, dat dit
voorlopig wel de laatste uitvoering
van het politietoneel in dit seizoen
zou zijn, behoudens een gezellige
nvond het volgend jaar, daar ver-
schillende spelers geen tijd meer
hebben, om een rol te bezetten. Een
mededeling, die wel wat vreemd
aandeed, omdat vorige week door
de groep officieel werd mcdege-
deeld, dat als eerstvolgend stuk
„Huis zonder vensters" van Ab
van der Linden in studie zou wor-
den genomen.

Een gezellig bal, met goede mu-
ziek van „De Notenkrakers" o.l.v.
Jan Kemp, besloot dczo politie
toneel-avond, die op 13 en 27 Nov.
a.s. als openbare uitvoering zal
worden herhaald. K.

BURGERLIJKE STAND
5—11 November 1954.

Geboren: Tanja, dochter van F.H.
Gebhard en J. Srnit; Gcorge John
Gerardus, zoon van L. E. David en
L. Hillebrandl.

Overleden: G. Groen, oud 73 jr. ;
G. Gravcsleijn, oud 74 jr., wed van
J. H. van der Tol; J. van den Bosch,
oud 78 jr., echtg.e. van W. van Duijn
overleden te Haarlem.

Raads-agenda
Dinsdag 16 Nov. '54 n.m. 8 uur.
Ingekomen stukken. Voorstel be-

Ireffende de rekening-courant-over-
eenkomst met de N.V. Bank voor
voor Ncd. Gemeenten voor het jaar
1955. Voorstel lot het aangaan van
kasgeldleningen in 1955. Voorstel
tot wijziging van de verordening op
de heffing van een straatbelastmg.
Voorstel lol het verlenen van een
crediet in het kader van de „Nat.
hulpactie ten bate van vluchtelin-
gen". Voorstel tot aanschaffing van
een tweede zandstrooier. Voorslel
tol vaststelling van de vergoedingen
voor het bijzonder onderwijs. Voor-
slel tot toewijzing van gronden in
het wederopbouwplan. Voorstel tot
het doen bouwen van een openbare
school voor U.L.O. Voorstel tol wij-
ziging van hel raadsbesluit school-
landverzorging. Voorlzelling van de
behandeling van het in de verPade-
dering van 18 Oct. j.l. aan de orde
gestelde schrijven van een combi-
nalie van personen, welke willen
deelnemen aan de wederopbouw
der gemeente door het verwezen-
lijken van het „boulcvardcenlrum".
Voovslel lot verkoop — toewijzing,
van bouwterrein ten behoeve van
plan Visser. Rondvraag.

Klaproosdag 1954
Tienduizenden geallieerde solda-

ten vielen in de slrijd voor onze
vrijheid en liggen in onze Neder-
landse bodem begraven. Dankbaar
gedenken wij het offer, dat zij
brachten en willen daarvan doen
blijken door de collecte a.s. Zater-
dag mild te gedenken.

Hel Ned. Oorlogsgravencomilé wil
het ook dit jaar weer mogelijk ma-
ken, dat nabestaanden o.m. een be-
zoek kunnen brengen aan het verre
graf van hun dierbaren.

Zij, die nog geen colleclebus-heb-
ben, kunnen deze hedenavond al-
halen in „Zomerlust". Hier worden
de bussen ook weer terugverwacht,
bii welke gelegenheid de medcwer-
ker(stcr) iets zal worden aangeboden

Organisator : J. H. Hermarij,
Zandvoortselaan 20, Tclel. 2906.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort

werd gedurende de maand October
ingelegd /'73347,45; terugbetaald
ƒ09057,61.

Klein dorps gedoe
Daar zit ie dan maar weer met de

gebakken peren en wordt, voor de
zoveelste maal, iets wat goed is
bedoeld, door velen totaal verkeerd
uitgelegd. Ontelbaar zijn de reacties
die ik ontving over de ontboezeming
„klein dorps gedoe" in het vorig
nummer en waarin ik beweerde,
dat huldiging van een souffleur
achter de schermen dient te ge-
schieden en dat het eveneens „klein
dorps" is, om de naam van degene,
die dit belangrijke werk verricht,
op het programma te vermelden.
Nu stuurt men mi} ingezonden stuk-
ken en vraagt me, wanneer men
mij tegenkomt, hoe ik zoiets heb
kunnen schrijven. Maar uit dit
alles blijkt, dat men mij helemaal
verkeerd begrijpt. Men schijnt te
menen, dat ik elke huldiging van
het ensemble dat optreedt, zou wil-
len doen verdwijnen, maar juist het
tegendeel is waar. Men kent mij nu
langzamerhand genoeg om te weten,
hoezeer ik het verenigingsleven in
Zandvoort een warm hart toedraag
en hoezeer ik juist dit amateurisme
in verenigingsverband toejuich. Dit
heeft altijd bij Zandvoort behoord
en zal er altijd bij blijven behoren,
het vormt met Zandvcort éé« on-
verbrekelijk geheel. En wanneer
•men daaraan zijn tijd en krachten
geeft, wanneer men daarmede velen
onder ons een gezellige en dikwijls
leerzame of boeiende avond brengt,
dan verdient het optredend ensem-
ble een hulde na afloop, een dank-
woord en daarbij bloemen, uéét
bloemen, hoe meer hoe hever. En
hij deze huldiging behoren óók zij,
die met heet veel opoffering, om zo
maar eens iets te noemen, de decors
vervaardigden, of een rol vervulden
bij het instuderen, ik denk aan de
regisseur of degene, die de bege-
leiding verzorgde tijdens de repe-
tities, wanneer het b.v. een operette
betreft. Maar de souffleur en (Jaar-
om ging het mij alleen, dient achter
de schermen te blijven, hoe belang-
rijk zijn werk ook is en hoe onmis-
baar zijn rol in dit alles blijft. Ten-
slotte is toneel niets anders dan te
trachten, schijn tot werkelijkheid
te maken en wanneer men nu de
souffleur naar voren schuift — en
dat gaat met de beste bedoelingen,
verdwijnt de werkelijkheid en
treedt de schijn weer sterk naar
voren. Ik blijf beweren, dat ziet
men óók bij amateurverenigingen
in de steden niet. Ik weet wel, ten-
slotte is dit alles vrij onbetekenend
en als men ermee wil doorgaan,
soit, maar het komt de totaal-indruk
niet ten goede.

Dat echter ons politietoneel op
dit alles meende te moeten reageren
door nadat het stuk lag, de gor-
dynen dicht te trekken, en even
later te laten aankondigen, dat men
door het geschrijf in de plaatselijke
bladen besloten had, elke huldiging
achterwege te laten, vind ik
eenvoudig misselijk en zeker een
tekortdoening aan het ensemble,
dat zich juist deze avond zo bijzon-
der had ingespannen. Ik zou wel
wensen, dat op al het kranten-
geschrijf zó spontaan door de politie
luerd gereageerd als ditmaal. Elk
spelend ensemble heeft zeker recht
op een dankwoord, nog1 afgezien
van een bloemenhulde of i.d.

Óók de voorzitter van „'t Voet-
licht" reageerde Zondagavond vrij
cynisch op mijn goed bedoeld ge-
schrijf, toen óók daar de huldiging
uitsluitend tot de regisseur beperkt
bleef. Dat heeft mij gestoken en ik
voelde me verplicht, alleen daarom
al op dit klein dorps gedoe nog
eens nader in te gaan. Men moet
goede bedoelingen niet verkeerd
gaan uitleggen.

r BONT
Ic vertrouwen

Overtuigt U van onze kwaliteit
l PERSIANER PATTES l
1 MANTELS voor f 43O,- '
. naar maat.
l Alleen bij ons slaagt U direct, l

Eventueel betaling in overleg.
| BONTHUIS REITER l

is een begrip in Nederland.
Heiligaweg 2, b.d. Kalverstraat

L AMSTERDAM-C. l
Sesloten huis: Tel. 38789 l

En dan tenslotte nog dit. Dat men
•mij verwijt, dat ik mijn collega's
van de andere krant napraat, is
eveneens te mal om over te praten.
Wel kwamen wij er, tijdens de
laatste uitvoering van „Phoenix",
toen de plaatsen van beide verslag-
gevers naast elkaar lagen, over aan
de praat en besloten toen, in. de:e
richting uitsluitend wat de sou!-
fleur betreft, eens een goed be-
doelde wenk te geven. Dat zouden
we gezamenlijk doen. Dat de Zand-
voortse courant meende, dit - tegen
de afspraak - al in het Dinsdagnum-
mer te moeten opnemen, is hun
zaak. Het leek er nu op, dat ik aan
t' napraten was. In werkelijkheid
was dit niet zo, maar ben ik een
gegeven belofte nagekomen.

Ik hoop hiermede alle schrifte-
lijke reacties en persoonlijke ge-
sprekken recht te hebben laten
wedervaren. Niemand méér dan ik
zal zich verheugen in 'n prettig aan-
doende huldiging van hen, die ons
menigmaal in Zandvoort een goede
en misschien ook wel eens minder
gestaagde avond bezorgen. Wat dit
laatste betreft, daarvoor is men ten-
slotte amateur en. het gebeurt zelfs
menigmaal bij beroepsgezelschap-
pcn. Maar hoe dit ook zij, een huldi-
g-ing mag niet achterwege blijven.

K.



SINT NICOLAAS CADEAUX
leveren w i j U C O N T A N T e n o p C R E D I E T - S Y S T E E M .
Alle merken Foto, Film, Projectoren, Vergrotingsapparaten, Verrekijkers

enz.

Kinderreportages aan huis en in onze studio

FOTO-KINO HAMBURG
GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 2510

Glasparelschermen vanaf f 30,—DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

Zaterdag 13 November om 2 uur

HEROPENING
van ons nieuwe winkelpand

Haltestraat 5
Telefoon 2174

Donderdagsavonds tot 9 uur geopend

Mr. Opticien

Erkend fondsleverancier

Deelnemer Sint Nicolaas-actie

5 December nadert!
Maak nu reeds een keuze

uit onze grote collectie
ST. NICOLAAS GESCHENKEN

TAFELTENNISSPELEN, vanaf ƒ4.95
Tafeltennisbats, netten, ballen, netposten.

DAM- en SCHAAKBORDEN, vanaf ƒ4.50
Damschijven - schaakstukken - Dominospellen
Bridge kleedjes - speelkaarten - zakmessen
kampmessen - Hohner mondorgels - expanders
„Hudora" rolschaatsen met dubbele kogellagers.
Voetbalschoenen v.a. /12.95 Voetballen v.a^ 14.95
Hockeysticks v.a. ƒ7.95. Hockeyballen v.a. j 1.95

Hockeybroeken j 3.95. Hockeyshirts ƒ7.95
Hockeyschoenen vanaf ƒ15.80

Portemonnaies - portefeuilles - actetassen
Koffers - sportieve damesjumpers - Dames-
vesten - damesjoppers - damespantalons
Skzpantalons - Libelle Nylonkousen - Wollen
herenvesten - pullovers - slipovers - anklets
Sokken - sportkousen - Hazewind fixpool pan-
talons - bromfietspetten - leren wanten.
Hazewind KINDERJACKS gevoerd met alpaca.
Hazewind kinderpantalons en plusfours, kinder-
sportkousen, -sokken, kmderpetten, -shawls.

Sporthuis

99
Haltestraat 35

9 9

Telef. 2131
DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

Wil het met cadeaux niet vlotten?

Sint NicoSaas zegt:
„Ga eens kijken

bij Notten!"
NYLON KOUSEN SOKKEN

SWAN-ZAKDOEKEN
SPORTKOUSEN ZIJDEN KOUSEN

HALTESTRAAT 59
DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

ST. NICOLAAS weet, hoe hij het zal doen,

Cadeaux kopen bij:
„DE KAMPIOEN"

BADDOEKEN TAFELLAKENS
THEEDOEKEN

SCHORTEN LAKENS SLOPEN

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

Laat Pluto 't haav'loos kinhaar zitten,
Apollo scheert den baard! (Staring).

Een „Apollo" gelijk wo rdt U na een bezoek aan

SpoeBder's
Kappershuis
Voor dames en heren.

Ook voor zéér gewilde Sint Nicolaas cadeaux!
HALTESTRAAT 14 - TELEFOON 2462

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

^P Een welkom

J St.Nicolaas geschenk
JT vindt U altijd bij:

* Henk Schuilenburg
A De Goedkope Amsterdammer
i GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974
^ DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

Voor het bekende

99
99

„De Veenendaalse31

HALTESTRAAT 55 - TELEFOON 2839.

ENORME SORTERING WOL tegen aan-
trekkelrjk lage prijzen.

Voor Uw
St. Nicolaas cadeaux

het aangewezen adres!

OVERHEMDEN ƒ5.98-/•6.90-,/'9.90- ƒ11.90
Grote collectie Stropdassen.

Z A K D O E K E N , zowel los als in doosjes.
Heden ontvangen:
MELTON KINDERBROEKJES en JOPPERS.

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

Vleeshouwerij

COR VAN ELDIK
Haltestraat 1 2 - Telef. 261 6

Biedt U als reclame aan:
500 gr. prima Osselappen v.a.f 1,65
500 gr. Varkenscarb. (sch.) ƒ1,65
500 gr. Varkenscarb. (rib) ./1,75
500 gr. Varkenscarb. (haas) ./1,85
500 gr. Prachtige Kalfslapoen

(geen nuchter) ƒ1,90
500 gr. Kalfsfricandeau

(geen nuchter) ƒ2,50
Uitsluitend 1e kwaliteit!

Ziet onze etalage!

Voor de boterham:
150 gr. Rauwe Rib ƒ0,69
150 gr. Org. Cornedbeaf /0,60
250 gr. van onze beroemde
Geld. Gek Worst 0,85
200 gr. Saks ƒ0,50
100 gr. Pekelvlees en f n -j c
100 gr. Pork < ;Wi '»
100 gr. Gebi-.Kalfsborst ( n -re
en 100 gr. Saks S u»'3

_ _ , _ . , , -> . _. ( PHILIPS
TELEVISIE JORUNDIG

RADiO
PHILIPS
GRUNDIG
N. S. F.
SABAl

( GRUNDIGBAND
Recorder^ PHILIPS

Voor goede voorlichting naar het vertrouwde adres:

Technisch Bureau
FEENSTRA

ELECTRA - RADIO - TELEVISIE
Haltestraat 57 - Zandvoort - Telefoon 2065

Betaling desgewenst in overleg.

Naaimachinehandel «Wl ICO»
Swaluëstraat 2 (hk. Kleine Krocht) - Telef. 2889

Electr. Naaimachines in koffer v.a. f 25O—
Ook voor reparaties, onderdelen, naalden enz.

EVENTUEEL BETALING IN OVERLEG!
DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

GEMEUBILEERD TE HUUR:
VRIJ BENEDENHUIS. Vlak bij zee.
Br. onder no. 24-43 bur. v.d. blad.

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

BESTEL TIJDIG
de ouderwetse

Taai-taai Vrijers
Vanaf ƒ0,55 - ƒ10,50.

KOPER's
COMESTIBLES- en
DELICATESSEN
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht ZOa.

Goede HOESTSIROPEN zijn:

Siroop Rami, Siroop Famel
Voor de kinderen:
ORGAPECTAL-sir m. honing

Drogisterij Bouwman
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Gedipt. Drogist.

Begrafenisonderneming

A. KUIK
SWALUESTR. 15 - TEL. 2198
Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

Propaganda-avond
Chr. besturenbond

Gaarne vestigen wij nog eens de
aandacht op de grote jaarlijkse
propaganda-avond, staande in het
teken van het Chr. Nationaal Vak-
verbond en georganiseerd door de
Chr. Besturenbond te Zandvoort,
die op Woensdag 17 November in
„Zomerlust" wordt gehouden, waar
de propaganda-rede zal worden
uitgesproken door de heer W.Brak,
hoofdbestuurslid van de Christelijke
bedrij f sgroepencentrale.

Verder zal aan deze avond wor-
den medegewerkt door het cabaret-
ensemble „De Muzanto's", dat ook
vorig jaar op een dergelijke avond
véél succes boekte.

T A B L E T T E N

scheppen gezonde regelmaat

Zilveren onderwijs-jubileurvs
In de loop van deze maand zal het
25 jaar geleden zijn, dat de heer J.
Kiewiet, hoofd van de Juliana-
school aan de Brederodestraat als
onderwijzer aan deze school werd
verbonden.

Enkele jaren geleden werd de
jubilaris, nadat de heer J. Wesse-
lius wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd als
hootd der school afscheid had ge-
nomen, in diens plaats als hoofd
benoemd.

De heer Kiewiet maakte zich als
onderwijzer en de laatste jaren óók
als hoofd, in brede kring tot een
zéér gewaardeerde figuur en stellig
zal het hem bij de vieringi van zijn
zilveren jubileum niet aan belang-
stelling ontbreken.
Het schoolbestuur van de Juliana-
school heeft gemeend, het school-
hoofd op zijn jubileumdag, d.i. 24
November, op speciale wijze te
moeten huldigen voor het vele werk
dat hij in het belang van zijn
school en voor het Christelijk on-
derwhs in Zandvoort heeft ver-
richt. Op die dag zal des avonds in
„Zomerlust" een speciale ouder-
avond voor dit doel worden belegd,
waarbij gelegenheid zal zijn voor
een ieder, om de jubilaris geluk te
wensen, terwijl daarna onder lei-
ding van de heer Rijper, onder-
wrjzer aan deze school, een feest-
programma, te verzorgen door de
leerlingen der school, zal worden
aangeboden.

Begrafenis G. Groen
Op de algemene begraafplaats

werd Woensdag j.l. ter aarde be-
steld het stoffelijk overschot van de
heer G. Groen, die op 7 November
op 73-jarige leeftijd overleed.

De heer Groen, tot één der oudste
Zandvoortse geslachten behorend,
was jarenlang lid en bestuurslid van
de Algemene Nederlandse bouw-
arbeidersbond, afd. Zandvoort en
in de badplaats een zéér bekende
figuur. De heer G. J. Sterkenburg,
voorzitter van de afd. Zandvoort
der P. v.d. A. sprak aan het graf
waarderende woorden over de grote
activiteit van de overledene.

De belangstelling was zéér groot,
waarvoor de oudste zoon zijn harte-
lijke dank betuigde.

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL 2164

Contactavond B.B.
De afdeling Zandvoort van „Be-

scherming Bevolking" hield Don-
derdagavond 4 Nov. in Zomerlust
een contact- en ontspanningsavond
voor de bloknoodwachters bij de
B.B., waarvoor een zéér grote be-
langstelling bestond.

Het openingswoord werd gespro-
ken door burgemeester Mr. H. M.
van Fenema, die o.m. opmerkte,
deze opening met veel genoegen te
verrichten, omdat deze avond, be-
halve als ontspanningsavond, toch
in de eerste plaats bedoeld is, om
contact te leggen tussen allen, die
iets met de B.B. te maken hebben.
Een speciaal woord van welkom
richtte spreker tot de dames van
de bloknoodwachters, die op een
avond als deze er zeker bij be-
horen, omdat óók zij zich veel op-
offeringen moeten getroosten door
het lidmaatschap van hun echt-
genoten, die daarmede de bij dit
lidmaatschap behorende verplich-
tingen geheel vrijwillig op zich
nemen. Het stemde spreker tot véél
vreugde, te kunnen verklaren, dat
Zandvoort procentsgewijze het
hoogste aantal deelnemers heeft in
blok 6. Opi l Januari hoopt men ge-
heel bezet te zijn, dank 2ij de dyna-
mische leiding van de heer M.
Doornekamp, die de algehele orga-
nisatie in Zandvoort in handen
heeft en zich daarvoor ten volle
heeft ingezet. Komende tot de vra-
gen: „Wat is nu eigenlijk de B.B."
en „Waarom is het zo moeilijk,
daarvoor mensen te werven",
meende spreker, dat hiervan oor-
zaak is, dat men zich moet inzet-
ten voor een taak, die men nooit
hoopt te moeten vervullen. Daar
zit iets negatïefs, zelfs iets tegen-
strijdigs in, hetgeen de werving
alom in ons land uitermate moeilijk
maakt. Tenslotte sprak Mr. Van
Fenema de wens uit, dat dit samen-
zijn niet alleen een feestavond zou
?ijn, doch bovenal een avond, die
véél binding zou brengen tussen
de bloknoodwachters onderling.

Een fraai verzorgd cabaret- en
varieté-programma werd hierna de
aanwezigen geboden, in een pro-
gramma-samenstelling van de heer
Jos. Dröse. Een programma, dat
een uitermate gevarieerd en voor-
naam karakter had en waaraan
werd medegewerkt door het met
prachtige effecten werkende show-
orkest „The Top-Liners", niet zang
van Rita Spencer; de illusionist
Prof. Sim Salabim; fraai ballet ge-
danst door Noortje van Abs, Chris
Pest, Henny Meyers en Leo Wesse-
ling, Betty Visero als parterre-
aciobate, terwijl de conference
werd verzorgd door Kostja van
Katwijk, die met véél succes vóór
en na de pauze óók met een eigen
repertoire optrad.

Met grote voldoening kan de B.B.
in Zandvoort op deze geslaagde
avond terugzien, welke o.m. óók
werd bijgewoond door wethouder
W. v.d. Werff met echtgenote.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
itaan bovenaan la kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF1
Hogeweg 29 - Tslef. 2464

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
Viering H.A.

17 uur: Ds, A. de Ruiter.
H.A. en dankzegging.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer J. Brammerjer.

10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.
Medewerking van het Kerkkoor.
Onderw.: „De brandende braam-
struik die niet verbrandde".

's Avonds geen dienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. J. J. vanHille, van Haarlem.
7 uur: Jongerendienst.

Mej. Ds.C.Soutendijk, van Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in „Ons Huis". Spr. Joh. H. van
Oostveen, evangelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zon- en feestdagen H. Missen 7.30,

9 uur (Hoogmis) en 11 uur. Des
avonds 7 „uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof.

Dankbetuiging
Voor de vele en hartelijke bewijzen
van deelneming ondervonden bij
het heengaan van onze innig ge-
liefde, zorgzame Vrouw, Moeder,
Behuwd-, Grootmoeder en Over-
grootmoeder

J. A. JACOBS-DE KIEVIT
betuigen wij onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
W. JACOBS.

Zandvoort, November 1954.
Gasthuishofje 26.

Wat schenken wij deze week?
l Lt. ZWARTE BESSENWIJN ƒ2,75

BROKMEIER
Haltestraat 50 - Telefoon 2002

TAXI?
26OO
BELLEN!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50
Trouwen, lange afstanden

billijke prijzen.

Opening nieuwe zaak
Woensdag j.l. opende de heer F.

M. van Deursen in het perceel Hal-
testraat 12 zijn nieuwe winkel,
waarin hij zich in hoofdzaak zal
gaan toeleggen op de verkoop van
winkelbehoeften, als papier, zak-
ken, enz. Een oude bekende keerde
hiermede in de gelederen der Zand-
voortse winkeliers terug, want
reeds 18 jaar dreef de heer Van
Deursen een „Eerste Zandvoortse
papierhandel".

Zeker mag de opening van deze
mooie, ruime en gezellig ingerichte
zaak met ere in Zandvoorts grote
winkelstraat genoemd worden,
waarin zij een kranig figuur slaat.
Van harte hopen wij, dat deze pa-
pierhandel in een behoefte zal
blijken, te voorzien.

l Kindje verkouden ? l
I Dan rug, keel en borstje l
[ inwrijven met [

• * Jil̂ JLitfcrJ

RECLAME
Slagerij Burger

PRACHT KALFSLAPPEN f 1,60 500 gr.
VARKENSCARBONADE ƒ l,58 500 gr.
MAGERE VARKENSLAPPEN .... ƒ 1,98 500 gr.
DOORR. R. LAPPEN ƒ1,68 500 gr.
Echte Limburgse BRAADWORST .. ƒ1,95 500 gr.
HELE ROOKWORST, ± 200 gram ƒ0,69

Kent U onze speciale aanbiedingen voor de
'boterham., o.a.:

100 gr. Porfc en- 100 gr. Leverworst 49 CENT
100 gr. Gek. Worst en 100 gr. Kinneb. Ham, 59 et.
100 g.r Boterhamworst en 100 gr. Bloedw. 49 et.
100 gr. Saks en 100 gr. Park 59 et.
100 gr. Hoofdkaas en 100 gr. Leverworst 49 et.
WEEKEND-RECLAME: i fZQ -4.
100 gr. Ham en 100 gr. Gek. Worst S W57 ^»l

Wij vragen Uw aandacht voor onze
Woensdag en Donderdag reclame:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Pork f 0,49

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 3 - Zandvoort - Tel. 2094 - 2643

GEVRAAGD:
Machinebankwerkers

en Bankwerkers
Apparatenfabr. VERSTEEGE, Rozennobelstraat.

Slager GAUS
KERKSTRAAT 14 TELEF. 2102

Deze week (bij vlees):
100 gr. Gelard. Lever en > O A
100 gr. Pekelvlees \ **37

Onze bekende echte GELDERSE
GEKOOKTE WORST 75 et. 250 gr.

WEEST ZUINIG!
Op Uw oude radiotoestel. Het heeft
inruilwaarde bij aankoop van Uw
nieuw. - PHILIPS Radiotoestel.
Prachtig van toon en uiterlijk.
Technisch volmaakt! Vanaf .7 98,—.
PHILIPS TELEVISIE, Cultuur en
ontspanning thuis. Vanaf ƒ 495,—.

-Groot beeld ƒ1095,— en hoger. Wij
plaatsen Uw antenne
vakkundig tegen de
laagste prijs.
PHILIPS Bandrecorder
ƒ740,- of ƒ10,- p.w.
PHILIPS Platenspeler
met versterker en luid-
spreker ƒ225,- of /4,-
p.w. - PHILIPS Droog-
scheerapparaat ./ 49,75.

HET ZONNETJE IN HUIS!
PHILIPS HOOGTEZON B I O S O L ƒ198,-.
Tijdelijk ƒ15,- reductie. Ook in huurkoop: U
betaalt dan ./5,-. Na l maand 18 x, ƒ11,90.
PHILIPS Ultraphil: Tijdelijk ƒ61,50 i.p.v. ƒ76,50.

IN EEN WIP SCHOON SCHIP!
STOFZUIGERS: Div. merken op slee, Ruton,
Hopver, Holland Electro, Excelsior v.a. ,/2,- p.w.
Wij leveren div. merken wasmachines, Droog-
machines e.a. huish. apparaten. Komt U eens
kijken en luisteren? Wij regelen op prettige wijze

de betaling met U.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA
F. H. PENAAT

KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

DEZE WEEK GEWELDIGE RECLAME BIJ :

Slagerij LA VIANDE
Kleine Kracht 1 - Telefoon 2432

GEHAKT, h.o.h 500 gr. ƒ1.50
MAGERE LAPPEN en RIBLAPPEN 500 gr. ƒ.190
ROSBIEF 500 gr. ƒ2.10
LENDE 500 gr. ƒ2.20
Schoudercarbonade 500 gr. ƒ1.60
Ribcarbonade 500 gr. ƒ1.85
Haascarbonade 500 gr. ƒ1.95
KRABBETJES 500 gr. ƒ1,35, l kg. ƒ2,-
SCHOUDERHAM . . 100 gr. ƒ0,48, 200 gr../0,90
l pakje eigen gesm. VET (bij vlees) ƒ0.35

Leverworst 100 gr. ƒ0.20; 250 gr. ƒ0.35



SINT NICOLAAS-ACTIE
Zandvoortse winkeliers

Motto: Een wijze raad van de goede Sint: Koopt alles in Zandvoort in het belang van Uw kind !

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. C.F.M. Robbers,

Koninginneweg 34, Telefoon 2813.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Zondag a.s.: Zr. J,B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telef. 2306.

Sint N ioolaas-actie 1954

Lijst van deelnemers
(in alfabetische volgorde)

BAGGERMAN, slijterij, Haltestraat 10.
BAKELS, Anth.N.V., foto-textiel enz. Kerkstr.31.
BAKKENHOVEN, P., kruidenier,

Diaconiehuisstraat 21.
BALK, M. J., bakker Hogeweg 27.
BALLEDUX & Zonen, woninginr., Haltestr. 27.
BERENDS, P. F., luxe lederwaren, Zeestraat 37.
BILDERBEEK, N. v., (Babyhuis), Gr. Krocht Sa.
BLUIJS, J. M. H., (Nouveauté), Kerkplein 3.
BRINK's WIJNHANDEL, Grote Krocht 28.
BOSMAN, B., bakker, Kerkstraat 22.
BROKMEIJER, Erve E.H., slijterij, Haltestr. 50.
BROSSOIS' SCHOENHANDEL, Gr. Krocht 13.
BRUYNZEEL, C., bazar-speelgoed, Haltestraat 6.
DALMAN, N. H., groentehandel, Gr. Krocht 36.
DEURSEN, F.M. VAN, papierhandel, Haltestr.12.
DROMMEL P. C., sigarenhandel, Haltestraat 9.
DUIVENBODEN, J. VAN, textiel, Haltestraat 45.
FAILE, W., groentehandel, Jan Steenstraat 2.
FEENSTRA, J. K., radio-televisie, Haltestr. 57.
GORTER, H., bakker, Prinsehofstraat 3.
HAMBURG, foto kino, Grote Krocht 19.
HAMERS SLIJTERIJ, Kostverlorenstraat 34.
HEEMEIJER, F.C., woninginr., v. Ostadestr. 7a.
HELDOORN, H. M., textiel, Grote Krocht 11.
HILDERING, parfumerie, Kerkstraat 23.
HOYNG's GESCHENKENHUIS, Raadhuispl. 3.
HOUTMAN Gebrs., bakker, Kerkstraat 15.
JAMIN, C., Haltestraat 48.
KEMP's FRUITHANDEL, Kerkstraat 35.
KEMPER, W. H., bedden en dekens, Haltestr. 21.
KERKMAN, P., levensmiddelenbedrijf,

Zeestraat 69, hoek Haltestraat.
KEULEN, J.H. v., electr. techn. bureau,

Diaconiehuisstraat 24.
KEUR, J., ansichtkaarten enz., Kerkstraat 24.
KNOTTER, I. J. kruidenier, Haltestraat 37.
KOELEMIJ, A. W.,bakker, Haltestraat 33.
KOOPMAN, G. J., sigarenhandel, Haltestraat 22.
KOPER's KAASPALEIS, Grote Krocht 20a.
KROMHOUT, A., schoonmaakart., Haltestr. 24.
KUIPERS, J., lederhandel, Schelpenplein 1.
LADENER, sigaren, enz. Grote Krocht 25.
LANSDORP, H., horlogerie, Kerkstraat 33.
LEFFERTS SLIJTERIJ, Kerkstr. 9 en Zeestr. 44.
LOOMAN, K., opticien, Haltestraat 5.
LOOS, E., (Sporthuis), Haltestraat 35.
LORENZ, W. J., boekhandel, Haltestraat 15.
MARSKE, F. J. W., sigaren enz., Haltestr. 32a.
MIJE, A. v.d., bakker, Willemstraat 29.
NOL, M. C. VAN, chocolaterie, Kerkstraat 34.
NORDE, L. J. VAN, groenteh., Haltestraat 51.
NOTTEN, A. J. C., textiel, Haltestraat 59.
NOOY, E. C. H., textiel, Grote Krocht 20.
PENAAT, F. H., radio-televisie, Kostverl.str. 7.
PETEGEM, V.J. VAN, boekhandel, Kerkstr. 28.
PORTEGIES & VAN CAMPEN,

schoenreparatie, Kerkstraat 32.
RINKEL, Fa. L. J., bakker, Raadhuisplein 1.
ROODE W. DE, groentehandel, Bakkerstraat 6.
ROON, C. VAN, groentehandel, Stationsstraat 6.
RUITER, E., hoedenmodiste, Pakveldstraat 30.
SCHAAP.C. (Wonder v. Zandvoort), Swaluëstr.9.
SCHAAP, P., kruidenier, Haltestraat 36.
SCHELDE, T. C. v.d., textiel, Haltestraat 7.
SCHUILENBURG, H., bazar, Grote Krocht 5.
SCHUTTE-KUIPERS, sigarenmag., Koningst.38.
SEGGELEN, M. M. J. VAN,

(Kort's Ijzerhandel), Haltestr. 1.
SEYSENER, J., bakker, Haltestraat 23
SPOELDER's KAPPERSHUIS, Haltestraat 14.
SUCCES, kledingbedrijf, Kerkstraat 20.
STEUNEN, A. VAN, groenteh., Gr. Krocht 29.
VADER,. D., bloemenhuis, Kerkstraat 38.
VEEN, J. G. VAN, bakker, Helmersstraat 2.
„VEENENDAALSE", DE, textiel, Haltestraat 55.
VELD-SCHUITEN, van der, textiel, Kruisstr. 5.
VERSTEEGE W. C., ijzerhandel, Pakveldstr. 19.
WAAG DE, textiel en confectiemag., Haltestr.40.
WARMERDAM, P. L., melkhandel, Hogeweg 29.
WEBER, S., sigarenhandel, Kerkstraat 12.
WERFF, D. VAN DER, melkhandel-kruidenier,

van Ostadestraat 22a.
WILCO Naaimachinehandel, Swaluëstraat 2.
WOLBAAL DE, textiel enz. Haltestraat 12a.
DROGISTEN. Onderstaande drogisten steunen
geldelijk de actie, doch mogen wegens verbod
organisatie geen zegels verstrekken.
BLAAUBOER, A. Haltestraat 46.
BOUWMAN, P. J., Oranjestraat 7.
LUTTIK, C., Zeestraat 34.
MIJE, A. VAN DER, Willemstraat 31.
Hetzelfde geldt voor de RINKO-GARAGE,
Oranjestraat.

PRENTENBOEKEN - KLEURBOEKEN
KLEURPOTLODEN - POSTPAPIER
BALLPOINTS enz. enz. vindt U in ruime
keuze bij:

De Eerste Zandv. Papierhandel
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2507

Uw adres voor een passend

Sint Nicolaas geschenk
Oofc ruim gesorteerd in winkelzakken, ersatz,
toonbankrollen, carton, kast- en pakpapier.

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

Fa. J. van Duivenboden
HALTESTRAAT 45 TELEFOON 2827

Ruime sortering in:
Kanten Kleedjes - Nylonkousen v.a. ƒ2.75
DAMES- EN HEREN ZAKDOEKEN, los en in

doosjes - KINDERZAKDOEKJES.
Bretel- en Jasschortcn.

Dames- Heren- en Kinder-ondergoederen.

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

Slijterij „Brokmeier"
Haltestraat 50

Biedt U aan:
l PEIJNENBURG KOEK ƒ2.95
l stuk prima GELDERSE WORST..ƒ2.75
l grote doos LEVERTRAAN ƒ4.25
l kleine doos LEVERTRAAN ƒ2.20
l grote doos WONDEROLIE ƒ4.25
l kleine doos WONDEROLIE ƒ2.20

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

pantoffels
hoge laarzen

Ook voor kinderen v.a ,/9,95

Brossois Scheenharde!
Steeds apart en chic

Sint Nicolaas
koopt reeds jaren
zijn geschenken bij:

KERKSTRAAT 29-31, TEL. 2513

Zakdoeken - Shawls - Hand-
schoenen - Sokken - Vesten
Jumpers - Poplin Blouses enz.

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

KORT's

komt
spoedig!
Doe bijtijds
Uw inkopen!

Prima BREIWOL, 100 gram 1.98
Zeer fijne NYLONS 3,95 - 4,95 2.75
Wollen Dames Vesten en Pullovers v.a. 12.85
Wollen SHAWLS, pracht collectie vanai 1.98
DAMES PYAMA's, moderne kleuren 11.65
Zwanendons HEREN PYAMA's, vanaf 9.65

KINDER PYAMA's v.a. ƒ3,95
Pracht gekleurde TAFELLAKENS
met bijpassende SERVETTEN per set .. 5.38

Gr&te sortering dozen DAMES, HEREN en
KINDER ZAKDOEKJES vanaf 79 CT.
HEREN OVERHEMDEN vanaf 5.35
Grote keuze kreukvrije zelfbinders v.a. 1.35
Grote sortering dozen DAMES-, HEREN- EN

KINDER HANDSCHOENEN EN WANTEN

Ruime keuze Kinder sportkousen en -sokjes.
Grote sortering baby- en kleuterkleding.

BIJ ONS OOK HOBOCA-REISBONNEN.

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a - Telef. 2O99

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

Beddenmagazijn
W. H. KE9OTPER

HALTESTRAAT 21 - TELEF. 2344 - 2119

Ruime keuze St. Nicolaas cadeaux
Wandkleden - Slaapkamerkleedjes - Oud-Holl.
doeken - Spreien met volant - Gestikte Dekens
Wollen Dekens - Matjes - Corridor Matten
Cocos Tapijten - Haarbouclé Karpetten - Haar-
velours Karpetten - Divanbedden - Dubbel-
divanbedden - Handweef Tafelkleden en verende

Matrassen.

HOBOCA-REISBONNEN.

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

P. SCHAAP
Kruidenierswaren - Commestibles
HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215

ANANAS ƒ2.20-ƒ1.45- ƒ1.00
HERO-FRUIT-SET inhoud 6 blikjes /'5.20
NIBB-IT, ook met Kerry, per pak ƒ0.65

MA-TROVITE (voor a.s. Moeders).
Product der Liga fabrieken

DELMONTE ZALM . '. ƒ3.00
JOHN WEST ./'4.20
Pakjes TUTTI-FRUTTI . ƒ0.70
LINZEN, per 500 gram ƒ0.65
Hee! blik WORTELEN m. doperwten ./0.85
CROKA 1/1 blik ƒ3.00; 1/2 ƒ1.75; 1/3 ƒ0.95
HOMBURG CROQUETTEN, 350 gram . .. ƒ1.00
Goede SARDINES JQA5
Gelderse Worst van IJsseldrjk, Stegeman en Olba
KIP'S LEVERWORST 100 gram ƒ0.38

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

HET IS WEL JAMMER VOOR DE ANDEREN,
maar voor Iraai opgemaakte

FRUITMANDEN
is pn blijft

KEMP's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 - TELEFOON 2452

het aangewezen adres!
DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

DEL
J. VAM SEGGELEN

TELEF 2735

Voor blijvende
en graag gewilde

SINT NICOLAAS

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

TeS niet hef geld
maar de Jaren!
Daarom voor Uw WONING-
INRICHTING naar een vakman,

die U volledig van advies kan dienen.

L. BALLEDUX & Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

Moquette-Bouclé-Jabo-
Verto-tapijten, vastge-
stelde prijzen. Twisted-
matting. LINOLEUMS:
Krommenie -Balatums
en Viltzeil. - Gordijn-
velours en Damasten.
Moderne gordijnstoffen.
Huis- en slaapkamer-
ameublementen - Riet-
meubelen - Kleinmeu-
belen - Wollen en half-
wollen dekens - Bed-
spreien en gewatteerde

dekens. - Grote keus karpetten, Kroonkarpetten,
enz. - Opklap- en kantelbedden, Divanbedjes en
ledikanten. Ziet onze Etalages !!
Vraagt U eens vrijblijvend prijsopgaaf voor het
vakkundig behangen, meubelstofferen, leggen
van alle soorten vloerbedekking en linoleums en
voor al Uw gordijnwerk.

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596
Aangesloten bij de volkscredietbank te Haarlem.

Vraagt U ons eens inlichtingen!
DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

Voor het betere

Speelgoed
99
HALTESTRAAT 6

99

TEL. 2838

Dinkytoys - Meccano - Hornby en
Trix electrische treinen v.a. ,/31,—
compleet. - Grote sortering spellen

Weer voorradig: „Monopoly" en „Mikado".
DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

Als U gaat kopen
voor het Sint Nicolaasfeest

Zie dan eerst onze geweldige sortering
zowel voor Dames, Heren en kinderen!

'n Keuze ZAKDOEKEN en SHAWLS
die aan 't ongelooflijke grenst!
Zie etalage „Touring", Raadhuis plein.
ZELFBINDERS VOOR HEREN in een
sortiment dat voor Zandvoort uniek is !
Zie etalage Grote Krocht.

Voor PULLOVERS en VESTEN in zeer aparte
modellen zie show-etalage in Hotel Bouwes.

Met recht kan men ook dit jaar zeggen:
VOOR AL UW SINT NICOLAAS INKOPEN

NOOY
Z A N D V O O R T

GROTE KROCHT 20

Uu> aankopen worden desgewenst
in leuk Sint Nicolaas papier verpakt!

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

stelt er toch
prijs op

een modieuze japon te dragen?
Welnu, wij brengen, steeds APARTE modellen!

Vlotte Dames Japon, moderne ruit .. 24.75
Tweed, Jersey Japonnen (Engelse imp.) 49.75
Grote maten Dames Japonnen, zuiver wol 48-54

28.75

Enorme keuze in
St. Nicolaas cadeaux
Heren Overhemden, poplin met mooi

vallende boord, reclame aanbieding 8.5O
Prachtige HERENDASSEN in. alle prijzen.

„SWAN" DAMES- en HEREN ZAKDOEKEN.
„Swan" Dames Zakdoekjes in doosjes

van 3 stuks, per doosje . . f2.25-fl .SO l -OO
„Swan" Heren Zakdoeken in doosjes

van 3 stuks, per doosje . ./4.50-/3.90 2.05
de allernieuwste dessins.

Kleurrijke en fleurige Dames Zak-
doekjes verpakt in doosjes, . .p.stuk 39 et.

Kinder Zakdoekjes, vanaf per stuk .. 1 7 et.
„Lucky Shawls (zuiver wol, vanaf 3.95
Zwits. Poplin Dames Blouses m/1 mouw 13.95
Prachtige Dames peignoirs 32.50
Heren kamerjassen 47.50
Dames Cocktail Rokken, een prachtige

kreuk herstellende kwaliteit . 14.75

Enorme keuze in:
Dames Pullovers, -Vesten. Heren Pullovers

Jongens- en meisjesvesten, lange broeken.
Zuiver zijden Dames Shawls; en Ga-

vroches, bijzondere aanbieding 1.95

Doet Uw keuze uit 'n ongekende verscheidenheid
Kwalitatief onovertreibaar'.

Steeds de nieuwste creaties ! l
Koopt in Uw eigen gemeente!

Gemakkelijker en voordeliger ! !

Textiel- en Confectiemagazijn

DE WAAG"
Telef. 2087

99
Haltestraat 40

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

EENS KLANT! BLIJFT KLANT!

Ons Kinder-, Dames- en Heren-
ONDERGOED, B.H. en CORSET,
Verwerven de pluim van Piet z'n pet!

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

Bij:

vindt U een pracht sortering

Chocolade letters
100 gram puur . .ƒ0.60 50 gram puur . .ƒ0.30
100 gram melk .ƒ0.55 50 gram melk ..ƒ0.28
Kikkers p.stuk . 7 et. Eendjes p. stuk 12 et.
Muizen p. stuk . ..7 et. Figuren, p. stuk 10 et.
SUIKERBEESTJES per 100 gram 20 cl.
SPECULAAS per 250 gram 35 <=t.

Haltestraat 48
DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.



Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS CH gedistilleerd !
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 215O

zijn hun gewicht ïn goud waard!
met

Stookt U het voordeligst.

Blijft Uw woning ook
's NACHTS warm en. droog.

Deert de felste koude U niet.

Heeft U gezondheid en.
gezelligheid in huis.

en GEEN
ONAANGENAME LUCHT.

Een kolenhaard gaat
een. menseuïeeftijd mee

VERGEET DIT VOOR-
AL NIET als U een
nieuwe haard of kachel
gaat kopen!

Door de verhoudingsgewijs lage kosten is het
stoken van kolen in. alle opzichten DE IDEALE
BRANDSTOF voor iedereen.
De verwarming van een normale kamer van
ca. 60 kub.-meter kost met

per -winter
Anthraciet III DAG en NACHT ƒ144,-
Anthraciet IV ƒ108,-
Anthraciet III en parelcokes
Anthraciet III en eierkolen
Anthraciet III en briketten
met Eierkolen
met Bruinkool Briketten

met Haardolie
met Stadsgas

ƒ 124,-
/ 124,-
ƒ 129,-
/' 104,-
ƒ 115-

per winter
ALLEEN OVERDAG ƒ180-

ƒ 240,-

En lage prijzen...
daar heb je elke
•week plezier van!

Mens-nog-an-toe,
wat 'n beste kwaliteit

bij Albert Heijn!

Als je én moeder én de tantes én de oma's telkens zó enthousiast over
Albert Heïjn hoort, dan stem je daar - als ordentelijk babykind zijnde •
zonder meer mee in. Maar dat 17 zich liever persoonlijk overtuigt,-
logisch. Ga dan maar een AH winkel binnen. En zie zelf de reden
voor al die lof: de allerbeste kwaliteit voor de laagste prijs!

Capucijners
Witte bonen
Spliterwten

Groene erwten
Gerookt vet spek

Zuurkoolspek
Gelderse rookworst

Chocolade-letters
Melk en puur

300 glim

5 00 gtun

500 gram

500 grom

200 grim

1)0 grim

per inSk

pee «tol

Heerlijk duurt 't langst
ma AtTKOFFIEl

;AH Koffie" is 16
kischtigr dit'y'laogM'jnel 'ecb
pikdDet.'Ea d$>rijs ij Jager dia
*«rwellÉ^ Icwtiiteiï3:koffie(ook!

Albert Heijn
maakt U het leven goedkoper!

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/° red.

Bij contract belangr. kort.

MEISJE GEVRAAGD als
hulp voor de

huishouding
en op kantoor

Boogaard, Regentesseweg 7

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,- p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr 7

Te koop aangeboden:
9UDE SCHOOLBANKEN
a ƒ3.50 per stuk. Remise
P.W. Noorderduinweg.

WERKSTER gevraagd; l
dag per week. Mevrouw
Bosch Evers, Westerpark-
straat 16.

Filmstrookprojector
het mooiste St. Nicolaas-
gesch.enfc.Voor jong en oud.
Demonstratie aan huis.

FIPRON FILM, Dr. Smit-
straat 8 - ZAND VOORT,

Telef. 2851.

DE SOM
Was- en Droog-
machine- verhuur
HAARL.STRAAT 43

TEL. 3199

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

C.N.V. Propaganda-avond
WOENSDAG 17 November
in „ZOMERLUS1", 8 uur

Met medewerking v.d. «MUZANTO's»

Aangeboden:
GROOT MODERN VRIJ BOVENHUIS, bev. 4
grote, 2 kleinere kamers, badkamer, gr. zolder.
Bruinzeel keuken; vlak bij zee. GEVRAAGD :
andere woning, ongev. zelfde ruimte. Br. no.
24-42 bur. van dit blad.

Leuke cadeaux, die men graag wil ontvangen,
Waarnaar ieder uitziet met véél verlangen,
Die vindt men bij Drommel in grote sortering,
Sint koopt daar al jaren en vindt altijd waardering.

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Tevens het adres voor al
Uw bloemen en planten.

Elke dag
verse bloemen!

FAMILIE-DRUKWERK

STENCYLWERK - TYPEWERK - EINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

" i garandeert U:

de beste kwaliteit tegen
de laagst mogelijke prijs

U ontvangt tevens bij Uw aankopen vanaf f 5.00
i. v. m. de opening- van onze nieuwe zaak in

IJmuiden

Waardebonnen
Wollen fant. HANDSCHOENEN 3.85

Pracht wollen WANTEN ƒ3.75 3.45

Nappa dames HANDSCHOENEN
gevoerd in madelinten 9.65

LEUKE SHAWLS
m. gewerkte motieven

2.35 - 2.20

Effen WOLLEN Ds. SHAWLS
in modetinten

2.95 - 2.75

Prachtige Ds. WYLONS 30 den. voll. geminderd 2.95
Fijne kristal NYLONS, ook fant. hielen 3.95

Fant. Ds. Zakdoekjes
p. stuk 28 cl.

Ds. ZAKDOEKJES
mod. kleuren

46 - 38 et.

Grote sortering
ZAKDOEKJES

in aardige
surprise verpakking.

Charmeuse Ds. ONDERJURKEN m. kant garn. 3.75
Zeer fijne NYLON ONDERJURKEN

boven en. onder met kant 8.75

Flanellen Ds. PEIGNOIRS
zeer goed en voordelig
m. Lastex i.d. rug 1 6.75

Gewatteerde Ds. PEIGNOIRS
26.75

In extra grote maat 29.75

J. Th. KORT
HAARLEM ZANDVOORT

Telef. 2666
HEEMSTEDE
IJMUIDEN

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

Kaptein Mobyiette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in. overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden, v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappslhands!

A D ft l Ptinsasaawog 15
. 0VJL. Telaf. 2066

Restaurant «La Mer»
ZEESTRAAT 26 - TEL. 219G

Dagelijks
Bami en Nasi Goreng
COMPLETE RIJSTTAFEL.
•Gaarne l dag van te voren

bestellen!
Heeft U reeds kennis genomen
van onze Abonnementsprijzen,?
Per week (1 dagschotels) f 14,—

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:

T.Z.B. jun.-B.S.M. a 2-1
Concordia adsp. c-T.Z.B. b 4-0

Programma voor Zondag a.s.:
T.Z.B. 1-Kinheim 2 2.30 u.
T.Z.B. 2-H.B.C. 5 12 u.
S.H.S. 4-T.Z.B. 3 12 u.

Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. b-D.S.O.V. a 3 u.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Voor het eerst in dit seizoen ver-

oorzaakte de regen stagnatie in de
afwerking van het voetbalpro-
gramma. Slechts één wedstrijd vond
3.1. Zondag doorgang en wel Zand-
voortm. 3-Storrnvogels 5. Met 4-1
werd deze wedstrijd gewonnen.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal zorgde
voor een zeer fraaie prestatie door
de uitwedstrijd tegen het sterke
C.J.V.V. te Amersfoort met 1-0 te
winnen. Een kwartier voor de rust
scoorde J. v.d. Heuvel het enige
doelpunt. Het gehele elftal heeft
hard voor de overwinning gewerkt
en vooral de achterhoede was goed
op dreef en wist de vele aanvallen
van de thuisclub na de rust steeds
met succes af te slaan.
De overige uitslagen van j.l. Zater-
clagmiddag waren:

Zandvoortm. 2-IJmuiden 4 2-0
T.Y.B.B. 1-Zandvoortm. 3 8-0
Zandv.m. adsp. a-V.S.V. a 1-0
Zandv.m. adsp. b-V.S.V. d 0-1
V.E.W. b-Zandv.m. adsp. d 0-1

Programma voor a.s. Zondag:
Zandv.m. 1-Hillegom 2.30 u.
T.Y.B.B. 2-Zandv.m. 2 12 u.
Zandv.m. 3-Haarlem 3 9.45 u.
R.C.H. 6-Zandv.m. 4 9.45 u.
Zandv.m. 5-E.D.O. 6 9.45 u.
Geel Wit 3-Zandv.m. 6 12 u.
BVdaal a-Zandv.m. jun. a 9.45 u.
V.V.H. b-Zandv.m. jun. b 9.45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Telefonia 1-Zandv.m. l 3 u.
Zandv.m. 2-S.I.Z.O. 3 3 u.
Zandv.m. 3-R.C.H. 2 3 u.

R.C.H. 1-Zandv.m. adsp. d 2 u.

Schaaknieuws
Donderdag 28 Oct. heeft het Ie

tiental een uitwedstrijd voor de
bond tegen H.W.P. 2 te Haarlem
gespeeld. Ondanks het feit, dat met
enige invallers moest worden ge-
speeld, heeft men het tot een. 6-4
overwinning kunnen brengen. De
uitslagen van de verschillende par-
tijen waren als volgt:
Kloos-v.d. Brom '/2-1/.; Hopman-
Kappelhof 0-1; v. Egmond-Bais 0-1;
Eleekemolen-Roskam 1-0 de Lange-
Kop '/«-'/s; van Soest-J. Tcrmes
V»-1/»; v.d. Spek-Verhaert 1-0; Cor-
nelissen-Kroon 0-1; v.d. Berg-Gis-
kcs 0-1; Kroon-v. Keulen </s-'/s.

Zandv. Reddingsbrigade
De Zandv. Reddingsbrigade zal op
veler verzoek ook dit seizoen weer
een cursus houden in reddend
zwemmen. De oefenavond werd be-
paald op Woensdag van 9-10 uur
in Stoop's Bad te Overveen.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Nov. berijdbaar
14 5.47 12.30 18.07 1.00 9.30-16.00
15 6.36 13.30 18.59 2.00 10.30-17.00
16 7.29 14.30 19.53 3.00 11.30-18.00
17 8.28 15.30 21.00 4.00 12.30-19.00
18 9.35 16.30 22.12 5.00 13.30-20.00
19 10.51 18.00 23.29 6.30 15.00-21.30

-.- 6.30 12.04 19.00 3.30-10.00
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper TeleJ. 2550

Vrijdag 12, Zondag 14 en Maandag 15 N o v. 8 uur

De drie Musketiers
met GEORGE MARCHAL - YVONNE
SANSON en GINO CERVI.
Intriges, liefde en avontuur aan het Franse
Hof. Avontuurlijk en vermakelijk, span-
nend en ondeugend. Alle leeftijden.

Dinsdag 16 t.m. Donderdag 18 November 8 uur
GISELLE PASCAL - RAYMOND PEL-
LEGRIW - NICOLE COURCEL
PHILIPPE LEMAIRE

Zij, die zich verkopen
De zelfkant van het Parijse Nachtleven.
Een film die de waarheid niet verbloemt.

18 jaar.

Zondagmiddag 14 November 2.30 uur
Speciale familie-matinee

Wij presenteren U een Cultureel film-
programma:

De gestolen straaljagerplannen
Verder een prachtig voorprogramma.

Alle leeftijden.

ZATERDAG 13 NOV. GERESERVEERD voor de
Mond-accordeonvereniging „EXCELSIOR".

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zrt.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

SLAGERIJ

Jan Steenstraat 1 b

Wij vragen Uw
speciale aandacht
voor onze Zater-
dagse reclame:

500 gr. OSSELAPPEN
met 250 gr. GËSMOL-
TEN VET ƒ2,-
SCHOUDERCARB.

500 gr. ƒ 1,65

Voor de boterham:
100 gr. Rosbief of 100 gr. Pekelvlees )

met f 75 Ct.'
100 gr. Bcterhamw. of 100 gr.Leverw '
250 gr. Echte GELD. GEK. WORST .. 85 CENT
250 gr. SMEERLEVERWCRST 50 CENT

ONS telefoonnummer is 2682
Wij bezorgen, óók aan huis!

KOUSENREPARATIE

met opruimen geld verdienen!

Let op onderstaande prijzen!

O.a.: Lompen 30 et. p. kg.
Carton 5 et. p. kg.
Tijdschriften en couranten 6 et. p. kg.

Lood, Geel koper, Zink, Rood koper Zwaar ijzer,
alle andere metalen, Baden, Geijsers enz. tegen
beursprrjzen!

BELT U EVEN 2 8 4 5 ? WIJ KOMEN DIRECT!

A. AKERSLOOT
SCHELPENPLEIN 7
Pakhuis de gehele dag geopend!
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Luisterrijke intocht van Sint Nicolaas
Gezeten op een fraaie

schimmel en gevolgd door
zijn trouwe knecht, waar-
achter een grote schare
juichende kinderen zich
had geschaard, arriveerde
Sint Nicolaas Zaterdagmid-
dag omstreeks kwart voor
drieën op het Raadhuis,
voorafgegaan door de
Zandv. muziekkapel en
het tamboercorps, waar de
Sint namens het gemeente-
bestuur door burgemeester
Mr. H. M. van Fenema
officieel werd verwelkomd.

Tevoren had de com-
missie van ontvangst, be-
staande uit de heren I.
Dikker, J. Longayroux en
E. C. H. Nooy, de goed-
heilig man bij „De Tol"
verwelkomd, waarna men
de stoet tot aan het Raad-
huis in een auto volgde.

Het ieder jaar weer-
kerend welkom aan Sint
Nicolaas was ook nu weer
van een ongemeen boei-
ende bekoring.

Vóór het raadhuis had-
den zich honderden inwo-
ners verzameld, die spon-
taan op verzoek van de burgemees-
ter het oude Sint Nicolaaslied „Zie
ginds komt de stoomboot", begeleid
door de pittig spelende muziekkapel,
over het plein lieten weerklinken.

In een geestige toespraak memo-
reerde Mr. Van Fenema, dat de
symboliek van het Sint Nicolaas-
feest elk jaar opnieuw van brjzon-
dere bekoring blijft. Immers, de
Sint brengt naast het zure, het
zoete van het leven, dat in Zand-
voort zeker óók niet gemist kan
worden. Sint Nicolaas brengt de
koek en de gard, waarbij de burge-
meester de hoop uitsprak, dat dit
jaar de koek de hoofdzaak van dit
bezoek zal zijn. Verdraagzaamheid
en saamhorigheid, twee dingen, die
Zandvoort zozeer behoeft, hoopte
spreker eveneens onder de vele ge-
schenken van de goede Sint te
mogen aantreffen.

Getroffen dankte Sint Nicolaas

Aankomst van Sint Nicolaas op het Raadhuisplein.
Cliché welwillend afgestaan door Haarl. Dagblad.

voor de luisterrijke ontvangst.welke
hem ook dit jaar in Zandvoort
wederom ten d_eel viel, richtte zich
daarna tot de jeugd en deelde o.m.
mede, dat dit jaar door hem van
strooien was afgezien, omdat dit
vorig jaar geleid had tot kleine
vechtpartij t j es om het gestrooide te
bemachtigen.

Nadat nog verschillende Sinter-
klaasversjes uit volle borst waren
gezongen, waarbij Zwarte Piet,
staande op het bordes, als leider
fungeerde, vertrok het hoge gezel-
schap naar zijn hoofdkwartier in de
Haltestraat no 4, waar het comité
„Sint Nicolaas-actie 1954" een schat
aan cadeaux bijeenbracht en waar
de Sint toezicht zal houden op het
uitdelen, de komende Woensdag- en
Zaterdagmiddagen vóór zijn ver-
jaardag.

Reeds de eerste middag bleek deze
actie een groot succes en kwamen

vele inwoners met hun opplakvellen
waarop, nadat hierop tenminste 50
zegels zijn geplakt, het cadeau in
ontvangst kan worden genomen,
met hun kinderen hun opwachting
maken bij de Sint en het cadeau
uitzoeken.

Het is aan geen twijfel onder-
hevig, dat deze door Handelsver-
eniging en Hanze groot opgezette
Siut Nicolaas-actie 1954, waaraan
vrijwel alle Zandvoortse winkeliers
deelnemen, een ongekend gunstig
resultaat zal opleveren, omdat deze
actie bij het publiek zéér in de
smaak blijkt te vallen.

Als aardige verrassing, welke
door de burgemeester zéér werd ge-
waardeerd, overhandigde Sint Nico-
laas namens het comité aan Mr.
Van Fenema een fraaie vlieg-
machine voor zijn zoontje Hans, die
kort geleden een ongeluk overkwam.

K.

Grootse viering 1ste lustrum motorclub „Zandvoort"
Vijf jaar geleden
namen de heren
L. Bluijs Jr. G.
Hoekstra, L. de

~' Leeuw, en J.Veen-
baas het initiatief

om te komen tot bundeling van de
motorrijders in Zandvoort. Al spoe-
dig vond dit idee in bredere kring
weerklank en werd de motorclub
„Zandvoort" opgericht, onder be-
stuur van de heren N. Adelberg,
J. Slagveld en F. Redeker.

Het was nog slechts een beschei-
den groepje dat de eerste tijd in

"clubverband ging optreden, doch
'een intensieve propaganda en nim-
mer aflatend enthousiasme deed dit
'kleine clubje in nauwelijks enkele
jaren uitgroeien tot één der meest
toon-aangevende verenigingen in
Zandvoort, een motorclub die, zoals
de vertegenwoordiger van de K.N.
M.V. Zaterdagavond j.l. in zijn toe-
spraak tot de vereniging, die haar
eerste lustrum herdacht, opmerkte,
tot één der beste clubs in Noordhol-
land mag gerekend worden.

Met een daverende feestavond, die
haars gelijke de laatste jaren in
Zandvoort zeker niet heeft gehad,
heelt de motorclub „Zandvoort"
deze Zaterdag, 20 November haar
eerste lustrum in „Zomerlust" ge-
vierd.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d.WURFF;
„Supporters evraegd voor de
knokploeg van „Zandvoort-

meeuwel"

Ruim 90 leden zaten aan aan de
„Boerenkoolmaaltijd" die aan de
feestavond voorafging, waar een
prettige en ongedwongen stemming
heerste en die door de eigenaar van
„Zomerlust" op uitstekende wijze
werd verzorgd. O.a. kreeg ieder na
de maaltijd gebak aangeboden,
waarop een motorfiets was gespoten,
waaronder het cijfer 5„ een idee
van de heer P. Waterdrinker, dat
op zéér hoge prijs werd gesteld.

De feestavond zelve werd een
overweldigend succes. Vele huldi-
gingen hadden deze avond plaats.
De voorzitter van de feestcommissie,
de heer C. de Jong, huldigde het
voortvarende huidige bestuur, de
heren B. Bakker voorzitter, J.
Leeuwerke, secretaris en H. Oddens,
penningmeester en bood prachtige
bloemen en een herinneringsvaantje
aan. Namens de K.N.M.V. sprak de
heer A. Coljee, die herinnerde aan
de populariteit die de motorsport-
thans geniet, speciaal in Zandvoort,
waar onder leiding van een eminent
bestuur, deze club zich ontwikkelde
tot één der beste in Noordholland.
Spreker memoreerde daarna het
enthousiasme, waarmede altijd werd
medegewerkt, om de races op het
circuit te doen slagen, sprak woor-
den van gelukwens en bood als her-
innering aan dit eerste lustrum
namens de K.N.M.V. een fraaie
standaard aan, bestemd voor de
medaille-kast.

Voorzitter B. Bakker huldigde
daarna initiatiefnemers en oprich-
lers, waarvan slechts de heren G.
Hoekstra en L. de Leeuw nog over-
bleven, met een geschenk, waarna
de heer L. de Leeuw op zijn beurt
het bestuur huldigde, dat dit initia-
tief op zo fraaie wijze tol werkelijlc-
heid maakte, n.l. de heren B.Bakker,
L. Redeker en J. Slagveld.

Na afloop van het cabaret-pro-
gramma huldigde de voorzitter de
heer B.Bakker de clubkampioen '54,
de heer J. Kokkelkqorn, die hij de
fraaie wisselbeker uitreikte.

De heer O. Moeke uit Haarlem,
bleek kampioen bij de „nict-leden"
geworden te zijn. De aan dit kam-
pioenschap verbonden beker zal een
dezer dagen persoonlijk door het
bestuur aan de heer Moeke, die
wegens een hem overkomen ongeval
in een ziekenhuis verblijft, aldaar
worden overhandigd. Tenslotte ver-
wierf de heer H. Langendijk de door
een olieconcern uitgeloofde fraaie
beker, voor degene, die in 1954
precies 85 strafpunten zou hebben
opgelopen uit alle door de molor-
club „Zandvoort" georganiseerde
puzzleritten.

De feestcommissie, beslaande uit
de dames Riepen eu Smits, onder

leiding van de heer C. de Jong.werd
daarna met bloemen door de voor-
zitter gehuldigd.

Martin van Delden bracht in het
cabaret-varieté: „Vrolijke aller-
hande", een voor Zandvoort onge-
kend fraai programma, dat op zéér
hoog peil bleek te staan. Het hoogte-
punt daarvan vormde ongetwijfeld
het weergaloos boeiende optreden
van de illusionist Piëtro Makaro met
2 assistenten, die een feeërieke
bloemen- en duivenshow te voor-
schijn toverde, welke het ganse
toneel in beslag nam, aan een hen-
gel goudvissen opviste uit de zaal
en sprakeloze verbazing wekte met
het doen verdwijnen van een radio-
toestel.

Naast dit grandioze nummer was
er een ongemeen boeiend optreden
van het show-orkest Hansy Pallie-
ler en haar wille kraaien, met fraaie
zang van de leidster, terwijl Tonny
Huurderman als de charmante
cabaretlière aller harten won met
haar ongekunsteld optreden.

Joop Boerce als conferencier,
Westfriese boer en recruut, verwekte
ware lachorkanen in de zaal en
Gerry Breed deed de zang luid
weerklinken met populaire melo-
dieën in zijn begeleiding als voor-
treftelijk accordeon-solist. De adem-
benemende toeren van Betly Viséro
als parterre acrobate waren ook
deze avond als steeds op een zéér
hoog peil.

Een gezellig bal, dat lot diep in
de nacht werd voortgezet, bracht
het einde van deze zéér geslaagde
avond, waarop de motorclub Zand-
voort dankbaar kan terugzien. K.

;Eteh oog in

Bollen in de bloemenbak
Het bestuur van Stichting „Touring
Zandvoort" heeft de bloemenbak
op het Raadhuisplein laten beplan-
ten met diverse soorten, bollen, ccn
geschenk van een bollcnkweker.
Vroege en late soorten bolgewassen
zijn erin verwerkt en do zaak is
toegedekt met turfmolrn om bevrie-
zing te voorkomen. De jeugd schijnt
echter te denken, dal hier een
soort „katlebak" werd gefabriceerd
en aarzelt niet de turfmolm als
strooimateriaal .te gaan gebruiken.

Denk er om jongens en meisjes,
als dit zo doorgaat, mist Zandvoort
volgend voorjaar hier een fraai
bloemenpork. Laat het spul dus
liggen, zoals het ligt on tot de
groten onder ons komt het verzoek:
Wilt U een oogje in het zeil houden?

De Sint Nicolaas-actie
De Sint Nicolaas-actie, die de

Zandvoortse winkeliers momenteel
in onze gemeente voeren en die tol
zulk een groot succes gaat leiden,
krijgt, nu de actie eenmaal gaande
is, lof en critiek. Natuurlijk óók
critiek, stel je eens. voor, dat deze
in Zandvoort zou ontbreken. Tóch
menen wij dat de critiek, die wij
hoorden, voortkomt uit het feit, dat
men niet geheel en al van de gang
van zaken op de hoogte is. De voor-
naarnste klacht, die wij vernamen
is, dat de cadeaux die men bij in-
levering van een opplakvel met 50
zegels ontvangt, zo klein zijn. Doch
men moet bedenken, dat men bij
inlevering van 50 zegels l, maar óók
twee cadeaux kan ontvangen. Ook
heeft men nu cadeaux bij inlevering
van 50, 75, 100, 125, 150, 175 en 200
zegels. En heeft men daartussen
liggende aantallen, dan is er, wan-
neer men in het hoofdkwartier van
Sint Nicolaas arriveert, voldoende
gelegenheid om met de Sint te
overleggen, of met degenen, die
hem hier assisteren, om met het
aantal zegels dat men heeft, indien
deze niet de hierboven genoemde
aantallen hebben, tot overeenstem-
ming te komen inzake het uit te
kiezen cadeau. U weet: de Sint is
als van ouds uitermate soepel en zo
meegaand mogelijk.

Wat het minimum aantal betreft:
50 zegels, dit moet toch voor elk
gezin te bereiken zijn. Men kan
kopen in vrijwel alle -winkels in
Zandvoort. Bovendien bestaat nog
de mogelijkheid, om te combineren
met anderen. Kan men nu helemaal
dit aantal niet bereiken, welnu, dan
behoeft dit nog geen reden te zijn
om zich teleurgesteld te gevoelen.
Men kome naar Sint's hoofdkwar-
tier, om over deze zaak even te
praten'.

Instituut v. arbeïdersontw.
De lezing met film over Frankrijk,

,die de heer P. Spronkers j.l. Dins-
dagavond in „Ons Huis" hield voor
het instituut voor arbeidersontwik-
keling, vond een ontijdig einde,
doordat na de pauze de geluids-
projector, die reeds vóór de pauze
het vertikte, om enig geluid te geven
nu óók het beeld in de steek liet, zo-
dat na een korte samenspraak met
het bestuur, voorzitter S. Horeman
tot zijn spijt moest mededelen, dat
de avond verder niet kon doorgaan,
daar deze in Haarlem gehuurde pro-
jector niet direct te repareren bleek,
doordat de daarvoor benodigde
nieuwe onderdelen ontbraken. De
avond zal nu op 9 Dec. a.s.
worden herhaald.

Tevoren had de heer P. Spronkers
de te vertonen films met een vrij
uitvoerige causerie ingeleid en wa-
ren een tweetal fraaie Franse docu-
mentairen over Parijs en Mont-
martre vertoond, waarvan echter
véél verloren ging, doordat het ge-
luid ontbrak.

Aan het einde van deze helaas
ontijdig geëindigde avond, deelde
voorzitter S. Horeman nog mede,
dat de heer J. F. Schultink van het
stedelijk museum te Amsterdam,
die onlangs een interessante cause-
rie hield over het leren zien van
schilderijen, bereid was gevonden,
mei een aantal belangstellenden
deze causerie met een rondleiding
door het Frans Hals museum, welke
a.s. Zondagmorgen zal plaats vinden
aan de praktijk te toetsen. Het aan-
tal belangstellenden hiervoor taleek
n.l. zéér bevredigend.

Cabaret-avond
toneelver. «Wim Hildering»

Zondagavond j.l. heeft de toneel-
vereniging „Wim Hildering" met
een alleszins geslaagde oabaret-
avond voor leden en genodigden in
gebouw „Zomerlust" haar speel-
seizoen 1954-'55 geopend.

De voorzitter, de heer C. Reurts,
verwelkomde de aanwezigen en
memoreerde de eerste uitvoering
der vereniging, welke op 10 Decem-
ber zal plaats hebben met een op-
voering van de thriller „Gaslicht."

Het gezelschap Ab van der Linden
uit Amsterdam bracht hierna een
interessant cabaretprogramma,waai'-
aan werd medegewerkt door „The
Xylophonians", een xylophoonduo,
dat in 1953 te Amsterdam het
kampioenschap 1953 van de stad
Amsterdam behaalde; voorts door
liet trio „The Musicians", drie jon-
gclui met een gitaar; Peter van Hot-
wegen, accordeon en Dick Engel-
bracht, imitator. Alle optredenden
boekten een welverdiend succes,
zeker niet het minst was dit het
geval mei de pantomime, het slol-
nummer, waarin een stomme film
tot uitbeelding werd gebracht mei
verklarende tekst van een explica-
leur, zodat een kostelijke avond van
kleinkunst de talrijke bezoekers ge-
boden word.

Eon gezellig bal mcl goede dans-
muziek van „The Hodlars" besloot
dit eerste optreden van deze toneel-
vereniging, waarin overigens geen
der leden enig aandeel had.

Mededeling
In verband met de datum der
Sint Nicolaasviering en mede
op verzoek van velen onzer
adverteerders, zal het eerst-
volgend nummer van Zand-
voorls Nieuwsblad niet ver-
schijnen op Vrijdaff 3, doch op
DONDERDAG 2 December a.s.
Wij verzoeken onze adverteer-
ders vriendelijk doch drin-
gend, de tekst voor de adver-
tenties uiterlijk a.s. Woensdag
gereed te hebben.

De Kerkstraat-plannen
Het blijkt dat het idee van Zand-

voorts burgemeester om Kerkstraat
en Kerkplein tot een attractie-
centrum te maken door op verant-
woorde wijze het historische Zand-
voort hier te laten herleven, aan
welke plannen wij vorige week een
uitvoerig artikel hebben gewijd,
door de bewoners van deze oud-
Zandvoorlse wijk in principe met
véél instemming wordt begroet.
Wij hadden ook niet anders ver-
wacht. Er zijn reeds neringdoenden,
die op korte termijn plannen willen
gaan ontwerpen voor de uitbouw
van hun bedrijf op straat gedurende
de seizoenmaanden. Vanzelfsprekend
zal de burgemeester van deze plan-
nen gaarne kennis nemen en met
veel waardering elke suggestie, die
kan medewerken aan de vervol-
making van deze plannen, begroe-
ten. Wij spraken er vorige week
over, dat de burgemeester bereid
zou zijn, een en ander in een ver-
gadering van de buurtvereniging
„De Wurf", indien hem daartoe een
verzoek zou bereiken, nader toe te
lichten. Wij vergaten hierbij te
noemen de, Kerkstraatvereniging
die bij de verwezenlijking van dit
alles natuurlijk in de eerste plaats
ten nauwste betrokken is. Een ge-
combineerde vergadering van beide
verenigingen zou o.i. voor een
samenspreking de meest aange-
wezen en naar effect leidende
oplossing zijn van een plan, dat
uiteraard véél samenspreking zal
vereisen. Het woord is thans dus
aan beide verenigingen.

Actie voor nieuw
padvinderstroephuis

Het troephuis van de Zandvoortse
padvindersgroep „The Buffalo's"
nabij het circuit en het gemeentelijk
sportterrein aan de Nic. Beetslaan,
verkeert in een staat, die zeker een
troephuis voor onze Zandvoortse
padvinders niet meer waardig is

Aan het bestuur van de groep is
thans medegedeeld, dat een nieuw
Iroephuis zal worden gebouwd op
een stuk grond op het midden-
terrein van het circuit. Men zal dan
echter zelf moeten zorgen voor een
afrastering, een waterleiding en het
sanitair. De toezegging werd ge-
geven, dat een nieuw gebouwtje zal
worden ter beschikking gesteld.
Voor de verlichting zal men echter
Butagas moeten aanwenden, daar
electrische- en gasleidingen hier
ontbreken.

De Zandvoortse groep bestaat
thans uit ruim 50 welpen en ver-
kenners. Wal de leiding betreft,
zoekt men nog steeds naar een blij-
vende leider voor de Zandvoortse
verkenners. Zolang deze nog niet is
gevonden, zullen stuurman G. H.
Visser en opperbootsman J. H.
Besse van groep 14 xüt Haarlem
assistentie blijven verlenen.

In verband met deze vooruit-
zichlen op een nieuw troephuis
houdt de Zandvoortse padvinders-
groep op Woensdag l December een
bijeenkomst in „Zomerlust". Ten-
einde voor deze avond propaganda
te maken, zal de in Zandvoort
zo populaire districlsband Haarlem
Zaterdagmiddag a.s. een propaganda
mars door onze gemeente maken.

Wij twijfelen er niel aan, of het
uitzicht, dat thans geboden wordt
voor de bouw van een nieuw troep-
huis zal stimulerend werken op de
verdere uitbouw van de Zand-
voorlse groep en wellicht één onzer
Zandvoortse inwoners kunnen be-
wegen, zijn krachlen als leider van
do verkenners ter beschikking van
de groep Ie stellen.

Zandv. bestuurdersbond
De Zandvoortse bestuurdersbond

belegde Woensdagavond j.l. een bij-
eenkomst in „Ons gebouw" aan de
Brugstraat. De voorzitter, de heer
A. Molenaar verwelkomde de aan-
wezigen, inzonderheid de vertegen-
woordigers van de vereniging „Ne-
derlands fabrikaat", die hierna
overgingen tot een lezing met
lichtbeelden en aan de hand van
talrijke diaposiUeven de aanwezi-
gen toonden tot welke producties
ons land in staat is. Op buiten-
gewoon duidelijke wijze werd het
vertoonde toegelicht. Het werd een
bijzonder interessante en leerzame
avond die besloten werd met een
onderling debat, waarvan slechts
een bescheiden gebruik werd ge-
maakt. Wethouder A. Kerkman
woonde de bijeenkomst bij.

Intocht Sint Nicolaas
Wy kunnen volkomen begrijpen,

dat er nog al wat teleurstelling was
over het feit, dat tijdens de intocht
van Sint Nicolaas j.l. Zaterdag voor
de jeugd niet gestrooid werd. De
reden, die daarvoor door de Sint
werd opgegeven, n.l. jeugd-scher-
•mutselingen het vorig jaar, was o.i.
weinig steekhoudend. Het had nu
toch, al was het slechts op beschei-
den schaal, óók kunnen gebeuren
tijdens de tocht naar het Raadhuis?
Het was voor onze jeugd wel een
bittere ontgoocheling. Stelt U voor,
dat om dezelfde reden het strooien
door onze bruidsparen van het
raadhuisbordes af, werd stopgezet.
Wij zouden die traditie in Zandvoort
niet graag willen missen. Ook de
aftocht van de Sint naar zijn hoofd-
kwartier was een vertoning die alle
bekoring miste. Waarom geen rond-
gang door het dorp, zoals vorige
jaren? Het zou tevens een goede
propaganda voor de zegeltjesactie
zijn geweest. Ook een bezoek aan
enkele zieken en aan de Clarastich-
ting zou een sympathiek iets zijn
geweest. Men is daaraan in onze
gemeente nu eenmaal gewend. Blijft
dit misschien als verrassing nog in
het vet vóór 5 December a.s.?

En tenslotte: kan er voor de kin-
deren, die in, het hoofdkwartier de
Sint bezoeken in gezelschap van
hun ouders, geen klein zakje snoep
af voor onze kleinen? Zij hunkeren
ernaar en rekenen erop en.. ...de
groten eigenlijk óók. Een kinderhand
is o zo gauw gevuld, laat het actieve
Sint Nicolaascomité dit wél be-
denken! De vlaggetjes-actie, die één
onzer plaatselijke slijterijen in het
kader van deze intocht persoonlijk
organiseerde, was daarvan zeker
wel een sprekend voorbeeld en mag
met ere genoemd worden. Onze
jeugd vocht erom, en- het verhoogde
niet onaanzienlijk de attractie van
deze overigens zéér geslaagd opge-
zette verwelkoming.

Blok
Wij misten tijdens de grootse

huldigingsavond van j.l. Zaterdag bij
de viering van het eerste lustrum
van de motorclub „ZamcZuoort" de
huldiging van onze vriend Blok.
Natuurlijk geschiedde dit niet met
opzet, vermoedelijk alleen, omdat
hij zich bij dit alles, bescheiden als
hij is, op de achtergrond had ge-
houden. Gelukkig plaatste Mevr.
Riepen tijdens de huldiging van de
feestcommissie zijn figuur nog spon-
taan op de voorgrond en dat was
ons uit het hart gegrepen. Want wat
de heer Blok voor de motorclub
„Zandvoort" de laatste jaren heeft
verricht, is waarlijk niet gering.
Meerdere malen hebben wij hem
gadegeslagen tijdens zijn ingespan-
nen arbeid bij het uitwerken, van de
uitslagen der puzzleritten. Uren was
hij daarmee bezig en nooit was hem
iets teveel. Onze vriend Blok was
altijd de man- op de achtergrond, hij
zal dat wel altijd blijven óók, omdat
dit zo geheel in zijn karakter ligt.
Maar bij het publiceren van de uit-
slagen waren wij altijd op hem aan-
gewezen. Met stipte nauwkeurigheid
verschafte hij ons steeds opnieuw
de gegevens. En daarom, willen wij
hem thans graag eens even op de
voorgrond plaatsen als de belang-
rijke man achter de schermen, die
voor onze motorclub zo ontzaggelijk
veel betekent, omdat óók ander
werk door hem altijd met véél liefde
werd verricht. Wtf denken, b.v. aan
zijn medewerking bij races op het
circuit. Blok, onze hartelijke dank
voor dit alles, we hopen nog vele
jaren op jouw steun te mogen
rekenen!

Gemeente-avond
Op Donderdag 2 December zal in

„Ons Huis" de tweede gemeente-
avond in dit seizoen, georganiseerd
door de Kerkeraad der Hervormde
kerk, plaats vinden.

Mr. M. E. Tjaden van Aerdenhout
zal dan van zijn ervaringen vertel-
len, opgedaan tijdens ziin reis die
hij voor de U.N.E.S.C.O. maakte in
de Verenigde Stalen van Amerika.
Een en ander in verband met zijn
arbeid als Rijksinspecteur bij fle
reclassering.

Puzzlerit
De eerstvolgende puzzlerit voor

auto's en motoren, die tevens de
laatste rit zal zijn in dit jaar, zal
door de motorclub „Zandvoort"
worden georganiseerd op Zondag 19
December.

Mag ik U
even spreken?
Met dit bekende gezegde nam
Sint Nicolaas ons terzijde na
ziin aankomst in Zandvoort.
Heeft Parfumerie Hildering
dit jaar weer een sortiment
SINT NICOLAAS CADEAUX,
waar ik met een gerust hart
alle Sinterklazen in spe naar
kan verwijzen ?
Dat vroeg ons de Sint en wij
namen de oude baas, die toch
wel wat gowend is, persoonlijk
maar even mede naai' onze
winkel en Heten hem een on
ander zien.
En om het maar kort to zeg-
gen, hij stond „Triplex" en.
schreeuwde van pure blijd-
schap wellicht onbewust onze
slagzin uit, (dio schijnbaar óók
reeds in Spanje is doorge-
drongen):

ONTHOUDT EEN DING:
Goede Sinterklazen kopen bij:

Parfumerie Hildering
Kerkstraat 23 - Telel. 2107.



Betoverende aanbiedingen
voor het Sint Nicolaasfeest!

Een keur van NUTTIGE en WELKOME
GESCHENKEN. - Aparte japonnen,
elegant, prima pasvorm, reeds v.a. ƒ24,75

COCKTAIL ROKJES taille moiré
Vlot model, kreukherstellend .'.. ƒ14,75
Een uitgelezen sortering in Sportjackets met
Teddy gevoerd voor Dames en kinderen van
beroemde merken „Stvrka" en „Napla-tex".
Lange DAMES PANTALONS ƒ15,50
Lange KINDER PANTALONS, maat 65 ƒ9,95

met kleine stijging per maat.

Een ongekende collectie in ZAKDOEKEN.
KINDERZAKDOEKJES 17 et.
HEREN ZAKDOEKEN 29 et
Doosjes „Swan" zakdoeken (Dames) 75, GO, 50 et.

per stuk.
„Swan" Heren zakdoeken ƒ1,50, ƒ1,30, 10,95 p.st.

St. Wicclaas aanbieding in DAMES KOUSEN:
Een prachtige geminderde Dameskous, Ie keus,

ƒ2,95
Een ragfijne kristal DAMESKOUS
60 gauge, 15 denier, Ie keus ƒ3,95

COCKTAIL SCHORTJES in nieuwe dessins
leuk model ƒ2.75

Lange DAMES JASSCHORTEN m. ritssluiting
in moderne gebloemde dessins maat 42-52 ƒ7,95

Extra koopje.
POPLIN HEREN OVERHEMDEN

met vaste boord ƒ8,50
Heren vesten, Pullovers, Jongens truien,

„Delana" blousen en broeken.
Komt U eens kijken. - Gezellige sfeer.

DINSDAGMIDDAG a.s. GEOPEND !

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 4O Telef. 2087
EENS KLANT! BLIJFT KLANT!

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

Mogen wij
U helpen

denken,

Bij het
kiezen van

geschenken?

Voor het hele gezin: PHILIPS TELEVISIE v.a.
ƒ495,-, ƒ697,- en hoger. Groot beeld ƒ1095,-,
ƒ1395,— en hoger. Uw antenne wordt vakkundig
geplaatst. Komende week: Voetbal, toneel. St.
Nicoiaas Kinderfeest, alles in Uw huiskamer.
PHILIPS RADIO. Prachtig van toon en uiterlijk.
In iedere prijsklasse een kwaliteitsproduct.
Vanaf ƒ98,- tot ƒ3140,-.

Een persoonlijk, geschenk voor MAMMA: Een
electr. koffiemolen /'48,—. Een electr. brood-
rooster ƒ25,50. Een electr. strijkbout ƒ12,-.
Een stofzuiger, een wasmachine, een fornuis etc.
Een Persoonlijk geschenk voor PAPPA:
PHILIPS Droogscheerapparaat ƒ49,75, Philips
Inphraphil /'37.50. PHILIPS Platenspeler.
PHILIPS WISSELAAR. Een pantalonpers ƒ18,70

Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
op prettige wijze de betaling met U.

F?ADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENA&T
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Erkend Philips Service Dealer.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur:
Ds. A.A. Odenzaal uit Zd.Afrika

17 uur: Ds. A. de Ruiter. Z. 14.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.

Spr. de heer H. Vis.
10.30 uur: Ds. C. de Ru.

Najaar szendings collecte.
7 uur: Ds. E. Saraber, pred. te Voor-

schoten. Bijzondere dienst. Mede-
werking van het Kerkkoor

en trompettist.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Prof. Dr. J. N. Sevenster, A'dam

7 uur: Jongerendienst.
Ds. H. J. Kater, A'dam.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in „Ons Huis". Spr. Joh. H. van
Oostveen, evangelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zon- en feestdagen H. Missen 7.30,

9 uur (Hoogmis) en 11 uur. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof.

Het heeft de Here behaagd
vanmorgen, nog vrij onver-
wacht, tot Zich te nemen onze
geliefde Man, Vader en Groot-
vader

Sierd Veenstra
in de leeftijd van 68 jaar.
De wetenschap, dat het zijn
diepste verlangen was het
Vaderhuis binnen te gaan, is
ons tot rijke troost.

Namens de familie:
T. Veenstra-van der Laan.

Zandvoort, 24 November 1954.
Kerkdwarspad 7.
De begrafenis zal plaats vin-
den op Maandag 29 Nov a.s.
op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort om 14.30 uur.
Tevoren zal een rouwdienst
worden gehouden in de Ge-
refôrmeerde Kerk te Zand-
voort (Julianaweg), om 13.30 u.

Geen bloemen.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,
Kostverlorenstraat 4, Telef. 2058.

ZondagsdSenst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan gebruik te
maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Zr. C. W. van Dijk,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

„Kinderen in de contramine"
De grote bekendheid, die Dr. Sis

Heyster uit Wageningen geniet als
kinder-psychologe, bleek zeker Vrij-
dagavond 12 November in hotel
Keur, waar zij op uitnodieing van
de Zandvoortse Vrouwen Contact-
commissie een lezing hield over het
onderwerp „Kinderen in de contra-
mine", waarvoor een ongekend
grote belangstelling bestond.

De spreekster werd ingeleid door
de waarnemend presidente dei-
Vrouwen Contactcommissie, Mevr.
Van Kuyk, die mededeelde, dat
Mevr. Van Fenema door huiseliike
omstandigheden verhinderd was,
als presidente op te treden. Bijzon-
der verheugd toonde Mevr. Van
Kuyk zich over het feit, dat thans
voor de eerste maal óók een aantal
heren zich onder de toehoorders
bevond.

Op buitengewoon interessante en
populaire wijze behandelde Dr. Sis
Heyster hierna haar onderwerp en
ving aan met erop te wijzen, dat
kinderen in de contramine volstrekt
geen abnormaal verschijnsel zijn
Ze zijn er altijd geweest en zullen
er altijd blijven, omdat het kind
geboren wordt met driften en lusten.
Doch daartegenover staat het even
vaststaande feit, dat er geen op-
voeders zijn, die nooit fouten ma-
ken, waardoor de lust van het kind
om in de contramine te ziin, groter
wordt. Meestal zal dan ook het kind
dwars ziin, omdat het geestelijk
geen voedsel krijgt, om óók geeste-
lijk gezond te zijn. Het geleidelijk
groeien doet het kind steeds opnieuxv
anders reageren, hetgeen tot het
natuurlijke groeiproces behoort in
geestelijk opzicht.

Twee periode's onderscheidt spr
in het kinderleven, waarin dit in de
contramine zijn, zich speciaal open-
baart, n.l. op pl.m. 3-jarige leeftijd
en bij de aanvang der puberteits-
jaren. In deze periode's ontstaat
een soort geestelijke revolutie, de
normale „geestelijke groeistuipen'1.

De opvoeder moet nu het kind
over deze periode heenhelpen, opdat
het geen lastig kind wordt." De
functie van het bewuste willen
komt aan de orde, waarvan spr.
verschillende voorbeelden geeft.

Hoe moet men nu daartegen op-
treden. In geen geval mag dit vol-
gens spreekster zijn, een onbeperkt
toegeven aan kindergrillen, doch
evenmin mag men zeggen: „Ik zal
zorgen, dat ik de baas blijf". DG
gulden middenweg ligt hier in een
harmonieus samengaan van vader
en moeder om voet bij stuk te hou-
den. Zij mogen hier elkaar niet af-
vallen, want anders profiteert het
kind van hun meningsverschillen.

Na de pauze behandelde Dr. Sis
Heyster de puberteitsjaren en wees
erop, dat het vanzelfsprekend is,
dat als de natuur aankondigt, dal
het afgelopen raakt met de kinder-
lijd, zich óók geestelijke verande-
ringen gaan voltrekken, want geest
en lichaam vormen één prachtig en
harmonieus geheel. Lichamelijk is
het kind in de vóór-puberteit zó ver,
dat het zijn mannetje kan staan,
hetgeen ze óók geeslelijk willen,
maar nog niet kunnen bereiken,
waardoor do zo bekende „blaas-
kakerij" ontstaat. Ze willen los van
het oude en hebben daarom op al
het oude hun critiek, die meestal
kant noch wal raakt. Zo worden
opstandig en weten alles beter dan
hun ouders. Daarom moeten de
ouders zéér oppassen, hun kinderen
in deze periode niet van hen te vor-
vreemden. Dil is moeilijk, maar het
is de hoogste opgave van liefde en
onbaatzuchtigheid, tevens is het de
tragiek en het loon van de opvoe-
ding. Opvoeders hebben in de grond

van de zaak geen recht op dank-
baarheid, doch alleen maar de plicht
om het goed te doen.

Met vele voorbeelden uit haar
praktijk werd de rede van Dr. Sis
Heyster, welke ruim twee uur in
tjeslaf nam, aangevuld, waardoor
het geheel een bijzonder interessant
en leerzaam karakter kreeg en met
giote aandacht door het talrijke pu-
bliek werd gevolgd.

Mevr. Van Kuyk betuigde na
alfoop namens de aanwezigen de
spreekster hartelijk dank voor de
prachtige les, die zij deze avond
ouders en opvoeders geschonken
had. Met grote voldoening kan de
Vrouwen Contactcommissie op deze
uitermate belangrijke avond terus-
zien. " K.

f en Geschenk
voor de handen

Contact-avond N ai. Reserve
In gebouw „Zomerlust" organi-

seerde de plaatselijke commissie
van het nationaal instituut „Steun
Wettig Gezag'' Maandagavond een
contactavond voor de Zandvoortse
nationale reserve, ter versterking
van de onderlinge band tussen de
vrijwilligers der diverse reserve-
diensten. Onder de aanwezigen be-
vonden zich o.m. burgemeester Mr.
H. M. van Fenema, de districts-
commandant, overste Van Zeeben,
kapitein De Groot van het corps
Luchtwachtdienst, diverse autori-
leiten van „Steun Wettig Gezag" en
enkele gemeenteraadsleden.

De voorzitter van de plaatselijke
commissie, Jhr. A. F. de Savornin
Lohnian, verwelkomde de aanwezi-
gen, wees in een kort openings-
woord op doel en streven van de
Nationale Reserve en wekte op tot
meerdere aanmelding.

Honden en Li ppen
r uw?
-*•••̂ •••••M^K^»

De avond werd hierna gevuld met
de opvoering van een cabaret in
bonte samenstelling „Geeft acht",
goschieven en samengesteld door
leden van de toneelvereniging „'t
Voetlicht" onder algehele leiding
van de heer Bert van Gijzel.

In revuevorm werd op vlotte en
geestige wijze oen aantal parodieën,
betrekking hebbend op leger, vloot
cr> luchtmacht, in zang, snel en dans
ten tonele gevoerd, waarbij fraaie
costumcring en dikwijls geestige
vondsten zéér opvielen. Het revue-
orkest ..The Sea-side Rhytm club"
onder leiding van Henk Halewijn,
verzorgde op uitstekende wijze de
begeleiding, zij het ook, dat het
moderne genre der muziek af en
loc wel wat in strijd was met het-
gecn zich op het toneel afspoelde.

Het gehele ensemble boekte met
het gebodene, waarvan verschillende
onderdelen binnenkort voor hol.
voetlicht zullen komen in de nieuwe
revue van deze vereniging, een
groot succes.

Jhr. de Savornin Lohman hul-
digde na afloop de spelers mei
bloemen, waarna een gezellig bal
met muziek van het revue-ovkesl,
dc?e geslaagde avond besloot. K.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

A CJ^I Prinsesseweg 15
. CSVJL. Telef. 2066

JZERHANDEL
M. M. J. VAN SEGGELEN

HALTESTRAAT I

ONEE TOONKAMER

Wij kunnen U nu onze ruime sortering
HAARDEN, KACHELS en HUISHOUDELIJKE

ARTIKELEN rustig lonen.
Vele dezer artikelen zijn bijzonder geschikt
voor de komende feestdagen. - Uw bezoek zal

door ons zeer op prijs \vorden gesteld.
DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

Een verrassend
St Nicoiaas geschenk?
Elk weet waar Spoelders' huisje slaat,
En kent de weg, die derwaarts gaat!
Spoelder's kappershuis voor dames en heren.

ZIET DE ETALAGE !

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
Tevens het adres vooral
Uw bloemen en planten.

Elke dag
verse bloemen!

RECLAME
Slagerij LA V1ANDE

Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

500 gram PRIMA OSSELAPPEN en
l pakje EIGEN GESMOLTEN VET ƒ1,80
LEVERWORST 100 gr. ƒ0,20; 250 gr. ƒ0,35

GELD. GEK .WORST 29 CENT per 100 gram
RAUW VET (bij vlees) 30 CENT per 250 gram

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!

SLAGERIJ

HENK VAN ELDEK
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

Vraagt Uw speciale
aandacht voor zijn

Zaterdagse
Reclame:
500 gr. LENDE (entr.)

f2,25
500 gr. OSSELAPPEN

ƒ1,65
500 gr. SCH. CARB.

ƒ1,65
500 gr. KALFSLAPPEN

(vet) ƒ2,-

Voor de boterham:
100 gr. PEKELVLEES ƒ0,50

200 gr. .. /'0,90
250 gr. Echte Geld. gek. worst ƒ0,85
200 gr. SAKS ƒ0,50
150 gr. JACHTWORST ƒ0,50

Ziet onze prijzen in de etalage!

Het is vanzelfsprekend dat de kenner en fijn-
proever óók dit jaar het voorbeeld van SINT
NICOLAAS volgt en

Boterietters en
Speculaaspoppen
tijdig bestelt bij:

Bakkerij W.v.d.WERFF
GASTHUISPLEIN l TELEFOON 2129.

PRENTENBOEKEN - KLEURBOEKEN
KLEURPOTLODEN - POSTPAPIER
BALLPOINTS enz. enz. vindt U in ruime
keuze bij:

De Eerste Zandv. Papierhandel
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2507

Uw adres voor een passend

Sint Nicoiaas geschenk
Ook ruim gesorteerd in winkelzakken, ersatz,
toonbankrollen, carton, kast- en pakpapier.

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

P. Kerkrnan
Haltestraat 63.

Wat schenken wij deze week?
l fl." KERSEN-BRANDEWIJN ƒ4,55

BROKMEIER
Haltestraat 50 - Telefoon 2002

Restaurant «La Mer»
ZEESTRAAT 26 - TEL. 2196

Dagelijks
Bami en Nasi Goreng

Vanaf heden weer elke dag
onze bekende Erwtensoep
met vlees en spek; afgehaald

per liter 75 cent.
Ter kennismaking tot Vrijdag
3 December bij elke liter
EEN HALVE LITER GRATIS

Verloren:
RCND PLAATJE VAN RING met
steentjes. Tegen beloning terug te
bezorgen: Grote Krocht 27.

Begrafenisonderneming

SWALUESTR. 15 - TEL. 2193

Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang velo
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

GORTER's BAKKERIJEN
Prinsenhofstraat 3 - Telef. 2153
HEERLIJKE SPECULAASJES EN

SPECULAASBROKKEN.
Leuke marsepain-figuren, strooigoed
en vele andere St. Nicolaasartikelen.

Administratiekantoor A. F. HEUFT

Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingon. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

S. Veenstra overleden
Woensdagmorgen is plotseling op

68-jarige leeftijd overleden de heer
S. Veenstra, wonende Kerkdwars-
pad 7. De heer Veenstra werd in
de Kosterstraat onwel en zakte op
straat in elkaar. De eerste hulp ver-
lenende arts kon slechts de dood
constateren.

De overledene, die jarenlang een
schildersbedrijf exploiteerde, was
in Zandvoort een zéér gezien en
bekend persoon. Vooral op kerkelijk
gebied maakte hij zich zéér ver-
dienstelijk, was vele jaren lid van
de kerkeraad der Gereformeerde
kerk, lid van het kiescollege der
A.R. partij, terwijl hij óók op ker-
kelijk verenigingsgebied een voor-
aanstaande plaats innam.

Het stoffelijk overschot van de
overledene zal a.s. Maandag op de
Algemene begraafplaats ter aarde
worden besteld.

Aanbesteding
Ten kantore van de dienst publ.

werken had de aanbesteding plaats
van het schilderen van drie klasse-
lokalen in de Karel Doormanschool.
Er waren vijf biljetten binnenge-
komen, t.w. Fa. A.v.d. Mije ƒ2229,—
Fa. P. Geuzebroek en Zn. ƒ2399,—
Fa. KI. v.d. Mije & Zn. ƒ2455,-
Fa. J. v.d. Bos & Zonen ƒ2520,—
H.Keesman's schildersbedr. ƒ3229,—.
Alle inschrijvers zijn -woonachtig in
Zandvoort. De begroting was door
de dienst publieken werken vast-
gesteld op ƒ2460,—. De gunning
werd aangehouden.

Met St. Nicoiaas
vindt iedere Dame een flacon

LOTIO-DERM een ware verrassing

Korfbalnieuws
De wedstrijd van het Ie t?gen

Nieuw Flora 3 werd voor de derde
maal afgelast. Het 2de verloor met
3-1 van Animo Ready 3. Adspiranten
a speelde hun eerste wedstrijd in
de hoogste afdeling, en won met 3-2
vnn Aurora a.
Programma voor a.s. Zondag:

Aurora 3-Z.K.C. l 10.15 u.
Z.K.C. 2-Oosthoek 3 10 u.

Zaterdag:
Z.K.C. adsp. a-Oosterkwarller 3 u

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Nov. berijdbaar
28 5.04 12.00 17.15 24.00 9.00-15.00
29 5.38 12.30 17.51 1.00 9.30-16.00
30 6.13 13.00 18.28 1.30 10.00-16.30
Dec.

T 6.51 14.00 19.11 2.00 11.00-17.00
2 7.37 14.30 19.57 3.00 11.30-18.00
3 8.29 15.30 20.58 4.00 12.30-19.00
4 9.30 16.30 22.03 5.00 13.30-20.00

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

Agenda raadsvergadering
op Dinsdag 30 Nov. 1954, des nam.
8 uur en op Woensdag l Dec. 1954
des nam. 2 uur (zo nodig, voort Ie
zetten des avonds 8 uur.)

1. Ingekomen stukken. 2 Voorstel
tot het verlenen van een subsidie
aan de Ned. Amateur Toneel Unie
(N.A.T.U.) 3. Voorstel tot het ver-
strekken van een geldlening groot
ƒ2500.- en verhoging van het jaar-
lijks subsidie aan de Zandvoortse
Muziekkapel tot ƒ1000.-. 4. Voorstel
tot verbetering van de Gr. Krocht.
5. Voorstel tot aankoop van grond
enz. ten behoeve van de verbreding
van de Zandvoortselaan en de aan-
leg van een parkeerplein. 6. Voor-
stel tot toewijzing van gronden in
het wederopbouwplan. 7. Voorstel
betreffende verhoging van de wét-
houders j aar wedden. 8. Behandeling
van de begrotingen voor 1955. 9.
Rondvraag.

houdt c/e
uit honden en voeten

Ontheffing Winkelsluitingswet
Men verzoekt ons te willen me-

dedelen, dat de winkelsluitingswet
in Zandvoort niet zal gelden van
Zaterdag 27 Nov. af tot en met 4
Dec. a.s. Gedurende deze tijd mo-
gen de winkels tot 9 uur des avonds
geopend zijn en is de verplichte
middagsluiting vervallen.

Uitstel... maar geen afstel
Enkele artikelen, die wij onmo-

gelijk in klein bestek kunnen en
willen afdoen, moesten wegens
plaatsgebrek in dit nummer, helaas
blijven overstaan lot a.s. Donder-

dag. Hieronder bevinden zich de
huldiging van de heer J. Kiewiet,
het verslag van de ouderavond der
Hannie Schaftschool en enkele an-
dere verslagen.

Wij maken onze lezers hiervoor
onze excuses. De grote - en. onver-
wachle inzending van advertenties,
was hiervan oorzaak.

Tóchsnoep
Bij het ter perse gaan van ditno.

berichtte men ons, dat Sint Nico-
laaa in zijn hoofdkwartier aan de
Zandvoortse jeugd, die met de
ouderen meekomt, snoep zal uit-
delen! Dank U, Sinterklaas, namens
de jeugd van Zandvoort!

Loslopende honden
De Zandvoortso polilie deelt mede

dat mei ingang van Maandag a.s
wederom nauwlettend zal
worden toegezien op de nakoming
van de bepaling, dat honden in het
dorpscentrum niet loslopend mogen
worden aangetroffen.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS CÏ1 gedistilleerd !
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 215O



SINT N1COLAAS CADEAUX
leveren wij U CONTANT en op C R E D I E T - S Y S T E E M .
Alle merken Foto, Film, Projectoren, Vergrotingsapparaten, Verrekijkers

enz.

FOTO-KINO HAMBURG
GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 2510

Kinderreportages aan huis en in onze studio De nieuwste Eumig 8 m.m. Projector f 307,— Glasparelschermen vanaf f 30,—

DE WINTER
staat voor de deur!

JEKKERS, geheel met Teddybeer gevoerd, mei
Alpaca kraag, in verschillende kleuren ƒ49,75
DEMIE's in de moderne tinten

van ƒ49,- tot ƒ118,-
COSTUUMS in vele variaties

van ƒ49,- tot ƒ128,-
DAMES PANTALONS van f15,- tot ƒ 39-
PANTALONS van ƒ16,75 tot ƒ 36,-

Verder bieden wij U: Manchester pantalons,
jongens plusfours, regenjassen, joppers enz. enz.

KLEDING-
BEDRIJF

Kerkstraat 2O
SUCCES

Telef. 3136

De Sint zegt:

„Dit jaar
geef ik
een nuttig
geschenk,
n.l.

pantoffels".
HALTESTRAAT 11

Sint Nicolaas
wordt steeds enthousiaster over de grote keuze
St. Nicolaasartikelen in Zandvoort! De spreuk
indachtig: „Eerst kijken bij Nooy", heeft de goed
heilig man opgevolgd en was stom verbaasd!
Want naast de enorme collectie zakdoeken is
daar een even grote keuze in andere artikelen,
o.a.: Nylon kousen, Overhemden, Pyama's,
Shawls, Handschoenen, kortom teveel om op te
noemen! Volg daarom de goede raad van de Sint
VOOR AL UW ST. NICOLAAS INKOPEN:

N OOY
X A N D V O O R T

Warme pantoffels
Bontlaarzen
voor groot en klein.

Brossois Schoenhandel
GROTE KROCHT 13 - TELEFOON 2106

Deelnemer Sint Nicolaas-actie.

Wat denkt U van een
NIEUW MONTUUR
KOMPAS
LEESGLAS
BRILETUI
LOUPE
BAROMETER
THERMOMETER

Als welkom
St. Nicolaas geschenk?

Wij hebben een goede en voorname keuze!
DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

LOOMAN
HALTESTRAAT 5 - TELEFOON 2174

Heropening
Muziekhandei
RIWI
op Zaterdag 27 November

Voor Uw SINT NICOLAAS-
GESCHENKEN dus weer naar

Stationsstr. 16
Het enige adres in Zand voort!

Bestel voor Uw Sint Nicolaas
Uw BOTERLETTERS, HARTEN, HAMMEN,

SPECULAAS POPPEN met amandelen
DROSTE en UNION chocolade letters, bij

M. J. BALK
HOGEWEG 27 - TELEFOON 2989

Alléén eerste kwaliteit!

Wijnhandel Slijterij
VAN HUYSTEE
wordt gevestigd

Zandvoortselaan 373
v.h. JOS. VAN BALEN

Tel. K 25OO- 27145 Bentveld

Opening Woensdag 1 December a.s.

St. Nicolaas
geschenken

Kinderschaatsen ƒ4,—; Doorlopers ƒ3,60,
Houten Noren., ƒ19,20, Stalen Noren .../'65,—,
H U D O R A ROLSCHAATSEN ƒ22,75 - ./'28,50,
Tafeltennisspelen, Dam- en Schaakspelen,
Dominospelen, Bridge-kleedjes, Speelkaarten,
Zakmessen, Kampmessen, Hohner Mondorgels,
Jongensvoetballen v.a. ƒ14,95, Voetbalschoenen,
Voetbalkleding, Hockeysticks, Hockeyballen,
Hockeykleding, Portemonnaies, Portefeuilles,
Actetassen, Koffers, sportieve Damesjumpers,
Damesvesten, Damesjoppers met aangeknipte
mouw, Damespantalons, Skipanlalons, .Libelle
Nylonkousen, Wollen herenvesten, Pullovers,
Slipovers, Anklets, Sokken, Sportkousen, Haze-
wind fixpool pantalons, Bromfictspetten, Leren
wanten, Hazewind Kinderjacks gevoerd met

alpaca, KINDERJOPPERS vanaf l jaar.
Hazewind Icinderpantalons en plusfours, kinder-
sportkousen, -sokken, kinderpetten, -shawls.

S port h u is
ZANDVOORT"

Telef. 2131
91
Haltestraat 35

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

Geef met Sint Nicolaas
een practisch cadeau!

OVERHEMDEN - DASSEN EN PULL-
OVERS - HANDSCHOENEN - ZAK-
DOEKEN - SOKKEN EN SJAALS
KOUSEN EN TRICOTAGE.

A. Bakels N.V.
Kerkstraat 29-31 - Sinds 1874 - Telefoon 2513

SINT NICOLAAS besloot ook dit jaar
wederom zijn inkopen te doen bij:

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Hij vond daar opnieuw een enorme sor-
tering : Rijwielen, Stofzuigers, Was-
machino's, Scheerapparaten, Verlichtings-
en luxe artikelen, Autopeds, Driewielers,
Schaatsen, Handwarmers, Handschoenen
enz. enz.

Zeer voordelige Vlees- en Vleeswarenaanbieding bij:
Vleeshouwerij

Haltestraat 12
500 gr. prima Runderlappen ƒ1.65
500 gr. Varkenscarb. (sch.) ƒ1,65
500 gr. Varkenscarb. (rib) ƒ 1,75
500 gr. Varkenscarb. (haas) ƒ1,35
500 gr. Prachtige vaste

KALFSLAPPEN f 1,90
500 gr. KALFSFRICAND. .. f2,50
500 si: LENDE (Contrafilet) ƒ'2,25

Ziet onze etalage!

Telef. 2616
Voor de boterham:

100 gr. HAM en t n 71=
100 gr. SAKS i)"!7-»
100 gr. Ontbijtspek en l n f.o
100 gr. Jachtworst <J w«°^
150 gr. Orig. Cornedbeaf ƒ0,60
200 gr. Saks. Leverworst f 0,50
250 gr. van onze beroemde
Gelderse gek. Worst ... ƒ0,85

DE verrassing voor Sint Nicolaas is de

OPENING
op 27 November a.s.
n.m. half twee van de

Kunstnijverheidszaak

„DO N AND A"
HALTESTR. 58 - ZANDVOORT

DONANDA heeft, wat U graag geeft!

Luister nu
hoe
luisterrijk!

Apparaten, die door een 3-dimen-
sionale opstelling der luidsprekers
een ongekend plastische en een
ongekend zuivere klankweergave
bieden.

Prijzen vanaf
f 478,00

Technisch Bureau
FEENSTRA

Haltestraat 57 Zandvoort Telefoon 2065

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
De uitwedstrijd tegen Ripperda

bleek voor het Ie elftal van Zand-
voortmeeuwen een onoverkomelijke
hindernis. Zandvoortmeeuwen moest
de punten aan de fel en enthousiast
spelende tegenpartij laten.

Zandvoortmeeuwen 2 vertoonde
in de thuiswedstrijd tegen E.D.O. 4
niet zijn beste spel, maar won des-
ondanks toch met 2-0.
Uitslagen uatt j.l. Zondag:

Ripperda 1-Zandvoortm. l 3-1
Zandvoortm. 2-E.D.O. 4 2-0
N.A.S. 2-Zandvoortm. 4 6-0
Zandv.m. jun. a-Beverwijk a 6-0
Zandv.m. jun. b-Haarlem f 1-6

Uitslagen van. j.l. Zaterdag:
Zandvoortm. 3-S.V.J. 4 9-0
Zandv.m. adsp. c-E.T.O. c 2-3
R.C.H. k-Zandv.m. adsp. d" 4-1

Programma voor a.s. Zondag:
Postduiven-Zandv.m. l 2.30 u.
Haarlem 3a-Zandv.rn. 2 9.45 u.
D.I.O. 3-Zandv.m. 5 9.45 u.
Zandv.m. 6-B.S.M. 3 12 u.
D.S.B. 4-Zandv.m. 7 9.45 u.
Zandvm. jun. a-H.F.C, b 9.45 u.
Haarlem e-Zandv.m. jun. b uitg.s.
Zandv.m. jun. c-R.C.H. h 9.45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
S.I.Z.O. 1-Zandv.m. l 2.45 u.
Energie 2-Zandv.m. 3 3 u.
R.C.H. j-Zandv.m. adsp. c 3 u.
Zandv.m. adsp. d-E.H.S. c 3 u.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:

T.Z.B. 3-Bl'daal 7 7-2
T.Z.B. adsp. a-D.S.S. c 2-0

Programma uoor Zondag;
T.Z.B. 1-V.V.B. V 1.30 u.

T.Z.B. 3-Tcrrasvogcls 4 12 u.

Damnïeuws
Er zijn meerdere goede dammers

in Zandvoorl. U bent, zowel als bo-
ginner of als gevorderde, welkom in
„Ons Huis", Dorpsplein, Woensdag-
avond 8 uur.

Uitslagen 2o ronde voorl. comp.:
H. Tormcs-C. Drayer Sr. 2-0
G. ter Wolbeek-P. Versteege 0-2
A. Hoekema-M. Weber Jr. 0-2
V. Vlieland-L. J. v. d. Wcrff 0-2
S. Weber Sr.-J. Schuiten 1-1
H. de Goode-V. F. Makau 2-0

BURGERLIJKE STAND
19-25 November 1954.

Geboren: Johannes Petrus, zoon v.
J. P. Vink en A. Paap; Theresia
Henriëtte Louise, dochter van A. J.
van der Velde en L. G. Lawa; Jan
Piet, zoon van J. P. van Deene en
M. J. Peuschgens.

Ondertrouwd: Th. LJagerweij en
B. B. Sijtsma.

Getrouwd: L. J. Antonides en T.
van der Spek.

Overleden: S. Veenstra, oud 68 jr.,
echtgenoot van T. van der Laan.

Voor binnen- en, buitenlandse

KAAS en
fijne vleeswaren
enz. natuurlijk

KOPER's
COMESTIBLES- en
DELICATESSEN
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspalels)
Grote Krocht 20a.

Voor een goede

Warmwaterzak

Drogisterij Bouwman
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Ook ruim gesorteerd in
Sint Nicolaas geschenken!

Zwarte Pief...
bij BATA!

De traditie getrouw zal Zwarte
Piet ook dit jaar een bezoek
brengen aan BATA in de

HALTESTRAAT 11
Voor de kleine klanten hee£t
PIET leuke verrassingen. Bij-
zonder aardig zijn de „GE-
LAARSDE KAT"-spelen welke
hij uit Spanje speciaal voor
ons heelt meegebracht.

Zwarte Piet is bij BATA op
bezoek:

Zaterdag 27 November
Woensdag 1 December en
Zaterdag 4 December
telkens van 2-6 uur.

Haltestraat 11

260O
BELLEN!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50
Trouwen, lange afstanden

billijke prijzen.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
«taan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U HENS EEN PROEF!
Hogeweg 29 - Telef. 2464

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W IE L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.
SMEDESTRAAT 19

Boterletiers van
van Staveren

m.m.H
Bakkerij Van Staveren
ZEESTR. 48 TELEF. 2684

Naaimachinehandel «WlLCO»
Swaluëstraat 2 (hk. Kleine Krocht) - Telef. 2889

Alleen daar de uitgebreide sortering in handmachmes, inlaat-
meubelen, kastmeubalen, Electr. koifermachines, zig-zag machines
Vraagt geheel vrijblijvend een rustige demonstralie bij U thuis!

REPARATIE AAN ALLE MERKEN NAAIMACHINES.
Eventueel gemakkelijke bctalingscondilies

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet ƒ 56G.—. H. M.W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
pleet ƒ558,-. Agent Ralleigh en Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC.
PAKVELDSTRAAT 21

VERSTEEGE
- TELEF. 2323



Wollen fantasie _ ae
DAMESHANDSCHOENEN «jöö
Prachtige wollen *- «-
DAMES WANTEN O,«*ö
Gevoerde Dames -. __
handschoenen, mode tinten WjOö

Dames NYLONS, 30 den. _ Q_
met volledige mindering fijöO

Fijne KRISTAL NYLOWS « Ql-
m. of zonder donkere naad •»]«»«

Enorme sortering
in de allermooiste soorten.

Grote sortering _e _ _
PEIGNOIRS, flanel ... löj/O
In gewatteerd . . ... 26] 75

Pracht DAMESSHAWLS « - ft

Effen wollen Ds. SHAWLS „ _-
fraaie tinten 2,95 c-i»O
Wollen HOOFDDOEKEN « -ft
Moderne Ruitdessins .... &$&\?

Fant. Ds. ZAKDOEKJES n ~o
Zeer leuke dessins 1/jCO

Ds. ZAKDOEKJES o -9 O
in mod. tinten 0,46 Vj'SO

GROTE SORTERING
ZAKDOEKJES IN

SURPRISE VERPAKKING!

PLASTIC TAFELKLEDEN
Wit damast 9,95 5j75

Ruime keuze ZELFBINDERS, kreukvrij 1,55
Wollen HEKEN SHAWLS, mooie kleuren 3,6O

Wollen HEREN HANDSCHOENEN 5,45 4,35
HEREN ZAKDOEKEN, div. dessins O,58
Effen wollen HERENSOKKEN, m. elast. top .. 2,80
Mod. WOLLEN FANT. ANKLETS 2,65
Pracht Poplin HEREN OVERHEMDEN 9,65
Zeer, mooie HERENVESTEN

2-kleurig m. lange mouwen 19,95

HAARLEM
HEEMSTEDE
ZANDVOORT
UMUIDEN J. Th. KORT

Vanaf Zaterdag 27 November tot Zaterdag 4 December
geopend tot 9 uur 's avonds, ook Dinsdagmiddag.

jvsli.-*,;̂

Mmmm, Ina:
die kwaliteit is

okiedokie!

...en dan die
mysterieus lage

prijzen, Paul!

Jan van Ees (alias Paul Vlaanderen), achter de microfoon een kenner der
boosheid, is achter z'n bord een kenner van het goede. En Eva (Ina)
Janssen doet haar boodschappen niet „bij intuïtie", maar bij Albert Heijn.
Want daar speelt kwaliteit, mét lage prijs, de hoofdrol. Stapt U maar
een AH winkel binnen en overtuig U: de kwaliteit is er het best - en
de prijs het laagst!

Chocolade-letters
Melk en puur - Ook M en W

Amandelspeculaas
Gekruide speculaas

44 en

Hele Siam rijst
droogkokend

Siam rijst
grof gebroken

Palmolie-zeep

Gelderse rookworst

Haagse leverworst

Erwten met wortelen

per stuk

extra-zwaar

250 gram

250 gram

500 gram

500 gram
doos met
4 stukken

per stuk

200 gram

heel bi,k

leder hofje AH KOFFIE
vraagt om een ,,rervolg"!

AH Koffie Ulfl U lekker vinden.
Omdat er geen geuriger, geen"
krachtiger koffie bestaat.. En •
geen voordeliger'
Baffii koffii - <t, hUurat keffii'.

maakt U het leven goedkoper!

DE SOM
Was- en Droog-
machine-verhuur
HAARL.STRAAT 43

TEL. 3199

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Filmstrookprojector
het mooiste St. Nicolaas-
gesehenfc.Voor jong en oud.
Demonstratie aan huis.

FIPRON FILM, Dr. Smit-
straat 8 - ZANDVOOKT,

Telef. 2851.

ST. NICOLAAS en zwarte
Piet COSTUUMS te huur.
Zomerlust, Kosterstraat 5.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

Advertentietarief losse
advertenties par m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 c*, p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

P E D R O DE MEESTER-
KNECHT van St. Nicolaas
komt U persoonlijk AAN
HUIS BEZOEKEN, ƒ1,50
per bezoek. Telef. inl. 2192.

GEVRAAGD: door dame
alleen: GESTOFFEERDE
KAMER met kook- en
stookgelegenheid voor per-
manent. Br. onder no. 117,
Boekhandel Van Petegem.

TE KOOP
een leesbibliotheek

5600 delen, in huurkoop.
ƒ2500,- contant restant ad.
ƒ4500,- nader te regelen.

Met woningruil
Amsterdam - Zandvoort.
Br. no. 2S-45 bur. v.d. blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,- j>. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

TE KOOP: ACCORDEON
met pianoklavier, z.g.a.n.
Adres te vernemen bureau
van dit blad.

G e v r a a g d :
LINGUAPHONE CURSUS
Franse conversatie. Aanb.
telef. 2736.

SINT NICOLAAS RIJMEN
Bill. pr. Oosterparkstr. 19,
Zandvoort.

Flinke jongen gevraagd
goed salaris. Voor alle voorkomende werkzaam-
heden. Aanmelden a.s. Dinsdag en Woensdag.
Wijnhandel-Slijterij v. HUYSTEE,

Zandvoortselaan 373, Bentveld.

WONINGRUIL
AANGEBODEN Tuindorp-Utrecht: geheel huis
bev. 6 kam. en badk. met vóór- en achtertuin.
GEVRAAGD : soortgelijk huis in Zandvoort.
Br. no. 26-46 bureau van dit blad.

FAMILIE-DRUKWERK

STENCYLWERK - TYPEWERK - EINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Sint bestelt altijd bij

HARTEN EN HAMMEN
BANKETLETTERS
CHOC. LETTERS, MARSEPAIN enz.

Doet U dat ook?
KERKSTRAAT 22 - TELEFOON 2126

komt
spoedig!
Doe bijtijds
Uw inkopen!

Prima BREIWOL, 100 gram 1-98
Zeer fijne NYLONS 3,95 - 4,95 2.75
Wollen Dames Vesten en Pullovcrs v.a. 12.85
Wollen SHAWLS, pracht collectie vanaf 1.98
DAMES PYAMA's, moderne kleuren; 11.65
Zwanendons HEREN PYAMA's, vanaf 9.65

KINDER PYAMA's v.a. ƒ3,95
Pracht gekleurde TAFELLAKENS
met bijpassende SERVETTEN per set .. 5.38

Grote sortering dozen DAMES, HEREN en
KINDER ZAKDOEKJES vanaf 79 CT.
HEREN OVERHEMDEN vanaf 5.35
Grote keuze kreukvrije zellbindors v.a. 1.35
Grote sortering dozen DAMES-, HEREN- EN

KINDER HANDSCHOENEN EN WANTEN

Ruime keuze Kinder sportkousen en -sokjes.
Grote sortering baby- en kleuterkleding.

BIJ ONS OOK HOBOCA-RËISBONNEN.

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a - Telef. 2O99

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

Theater
Dir. Gebr. Koper

SS IVsonopoSe"
Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 26 tra. Maandag 29 Nov. 8 uur
CLARK GABLE - AVA GARDNER
GRACE KELLY in een film veel groot-
ser, spannender en sensationeler dan „De
mijnen van Koning Salomo", thans in de
Technicolor Afrika-film:

(18 jaar).

Vanaf Dinsdag 30 Nov. t.m. Donderdag 2 Dec.
8 uur

GRETA GARBO - REGINALD OWEN '
MAUREEN O'SULLIVAN - MAY ROB-
SON - FREDERIC MARCH in:

(18 jaar).

Zondagmiddag 28 November 2.30 uur
Een prachtige Cowboy-film.
HOPALONQ CASSIDY in:

Dilllgenoe Ooriog
(Alle leeftijden).

Jan kreeg een. Rijksdaalder om voor Sint iets te kopen.
Ui} zei: „Waarheen zal ik daarmee nu gaan lopen?"
Ma zei: „Denk erom Jantje, geen rommel!"
Toen. zei Jan: „Dan, ga. ik voor vader naar Drommel!"

Sigaren magazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Uto adres uoor altijd welkome St.Nicola.as geschenken

Maison De Nouveauté
Kerkplein 3

SHIRTS
KERKO - FABLO

in uiterst ruime sortering.
2 mouwlengten.

ZAKDOEKEN
Pelo - Pyramid - Swan.

DASSEN
Boule d'or (zuiver zijde). Triton - Tommy (wol)

VESTEN TRUIEN
wol SJAALS zijde

wol SOKKEN nylon

HANDSCHOENEN
HOEDEN - PETTEN

Deelnemer Sint Nicolaas-actie.

Bestelt Uw

Boferletfers
bij.

Banketbakker

Grote Krocht 20b - Telefoon 2695

Waardoor lage prijzen
bij Slager Burger?

^f Wij hebben een grote omzet!
Onze inkoop is daardoor veel voordeliger!

•fc Wij verkopen volgens het Quick Service-
systeem. Hierdoor wordt U VLUG, GOED
en met weinig kosten bediend. De geringe
kosten drukken de prijs en U hoeft nooit
lang te wachten al is het druk.

Deze week reclame Rundvlees:
Rosbief ) « *%«
Lende f 1,90 500 gr.

(Bij minstens 750 gram).Entre Côte
Staartstuk
Voor de boterham enorme sortering,

voordelige prijzen!

f 1,25
f 0,49

A.s. Woensdag en Donderdag:
50O gr. Gehakt h.o.h.
200 gr. Pork

WEEKEND-RECLAME: l
100 gr. HAM en 100 gr. GEK.WORST S

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telaf. 2793

Voor het betere

Speelgoed
SS
HALTESTRAAT 6

35

TEL. 2838

Dinkytoys - Meccano met alle bij-
behorende onderdelen. - Hornby en
Trix electrische treinen v.a. ƒ31,—
compleet. - Grote sortering spellen
CLAIRO PROJECTOREN reeds v.a.
ƒ15,95. Div. originele beeldfilms ƒ!,-

Weer voorradig: „Monopoly" en „Mikado".
DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

WIST U
dat de SINT sinds 1927
al zijn inkopen doet bij

RIJWIELHANDEL

H.C.van Nieuwenhuizen
GASTHUISPLEIN - „ONS HUIS"

Reeds 50 jaar koopt men in Zandvoort

Woningruil in Zandvoort
Aangeboden: Vrij bovenhuis in centrum, geheel
gerestaureerd, lage huur. Ruilen voor groter
huis met garage. Br. letter W bureau v.d. blad.

••

Voor een aardig

St. Nicolaas cadeau
slaagt U altijd bij

Sigarenmagazijn

Th. LADENER
Gr. Krocht 25 - Tel. 290O

ASSORTIMENTEN SIGAREN v.a. ƒ2,20.
Grote keuze sigaretten in f eestverpakking.

Luxe aanstekers, etui's etc. en.....
de originele DENICOTEA PIJPEN.

Wacht niet tot de laatste dagen,
Met Uw cadeaux aan Sint te. vragen!

•

•

•

•

St. Nicolaas cadeaux

Zo juist ontvangen een nieuwe buitengewoon
fraaie collectie Dames- en kinderïassen, porte-
monnaies, nagel- en naai-etui's, poederdozen,
sleuteltasjes enz. ZEESTRAAT 37 - TEL. 2867



EUWSBIA
15* Jaargang No. 27 „TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!" 3 December 1954

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507-2472. - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók: Postbus 26, Zandvoort
Verschijnt Vrijdags. ' Verapreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout - Abonnementsprijs ƒ 3,—, franco per post ƒ 4,— per jaar.

Spontane huldiging van bemind schoolhoofd
Zo ooit waardering achting
en enthousiasme voor een
schoolhoofd gebleken zijn,
dan was het zeker tijdens
de spontane huldiging van
de heer J. Kiewiet, het
hoofd van de Julianaschool
die Woensdag 24 Nov. zijn
25-jarig jubileum bij het
onderwijs te Zandvoort
herdacht.

Nadat in de ochtenduren
de leerlingen in de school
waren getracteerd, ver-
zamelden zich om 8 uur
in gebouw „Zomerlust"
leerlingen, oud-leerlingen,
ouders en vele belang-
stellenden, om de jubilaris
een. hulde te bereiden, die
door spontaniteit ongetwrj-
feld diepe indruk op hem
moet hebben gemaakt.

Onder de talrijke aan-
wezigen merkten wij o.m.
op wethouder W. van der
WerfE en de gemeente-
secretaris, de heer W.M.B.
Bosman als vertegenwoor-
digers van het gemeente-
bestuur. Voorts de korps-
chef van politie, de heer
H. P. Huijsman, vele hoof-
den van openbare en bij-
zondere scholen en het
oud-schoolhoofd de heer
J. Wesselius.

Nadat bij het binnentreden de
jubilaris en zijn echtgenote een
speciaal voor hen vervaardigd
welkomstlied was toegezongen,
opende de voorzitter van het
schoolbestuur, Mr. F. Bulthuis, de
bijeenkomst met voorlezing van een
gedeelte uit Psalm 8 en ging daarna
vóór in gebed.

Na de vele aanwezigen te hebben
welkom geheten, wendde spreker
zich met een hartelijke toespraak
tot de heer en mevrouw Kiewiet,
waarin hij de bijzondere ijver en
toewijding memoreerde, waarvan de
jubilaris zich in de afgelopen 25
jaar in dienst van het bijzonder
onderwijs kweet. Als tastbaar be-
wijs van dank van het schoolbestuur
overhandigde Mr. Bulthuis hierna
de heer Kiewiet een bon, recht
gevend op de nieuwe uitgave ener
encyclopaedie, die in Januari a.s.
zal verschijnen.

De heer A. J. van der Waals,
hoofd van de U.L.O.-school, felici-
teerde in een geestige speech zijn
collega. Als bewijs van persoonlijke
sympathie bood de heer van der
Waals de heer Kiewiet een fraaie
litho van Aart v. Dobbenburgh aan.

De korpschef van politie, de heer
H. P. Huijsman gewaagde ervan,
dat een buitengewoon geacht en
zéér gewaardeerd schoolhoofd,wiens
wijze van onderwijs geven alom
zéér wordt geroemd, thans in het
middelpunt van veler belangstelling
staat. Spreker bood de heer Kiewiet
een fraai bloemstuk aan namens
het korps reserve gemeentepolitie,
waarvoor de heer Kiewiet zich als
één der eersten opgaf.

De heer H. van Ekeren, hoofd van
de Hannie Schaftschool, vertolkte
de gevoelens der collega's van alle
Zandvoortse openbare scholen en
bood spreker een grote bloemen-
mand aan.

De heer S. Rijper sprak hierna
namens het personeel, na eerst een
van véél waardering sprekende
brief van een moeder van één der
leerlingen te • hebben voorgelezen.
Spreker had zijn gelukwens op
zéér originele wijze in dictee-vorm
gegoten.

Namens de oud-leerlingen felici-
teerde Ype Brüne en overhandigde
een fraai schrijf-etui.

„WURF-PRAET'

WULLUM v.d.WURFF:
Zanduoort wordt een

kai-stien van een paerel!

De jubilaris met echtgenote wordt toegezongen.
Cliché welwillend beschikbaar gesteld door Haarl. Dagblad.

Tenslotte was het woord aan de
heer A. Poster, die als voorzitter
van het comité van huldiging woor-
den van gelukwensen namens de
ouders tot de jubilaris richtte. Op
hoogst originele wijze werd hierna
door een achttal leerlingen het
cadeau van ouders, leerlingen en
oud-schoolhoofd, aan de heer Kie-
wiet overhandigd. Bij het vaneen-
gaan der gordijnen zag deze tot zijn
verbazing zijn eigen oude fiets op
het toneel staan, waarbij door één
der leerlingen een geestig gedichtje
\verd gedeclameerd.

Toen echter daarna het achter-
doek werd weggeschoven, stond
daar een fonkelnieuwe fiets geheel
compleet uitgerust, die daarop
wederom in dichtvorm door een
andere leerling aan de jubilaris
werd overgedragen. Dit originele
idee kreeg terecht in de zaal véél
bijval. Prachtige anjers werden
hierna aan mevrouw Kiewiet over-
handigd.

Met groot succes werd vervolgens
na de pauze een opvoering gebracht
van het spel „Lentebloemen" van
Hille-Garthé, dat door de heer S.
Rijper met een aantal leerlingen
was ingestudeerd. De fraaie aan-
kleding en het ongekunsteld spel
der kinderen was wel van een zeer
bijzondere bekoring.

Uitermate getroffen door al dit
huldebetoon dankte tenslotte de
jubilaris. „Zandvoort is zeker geen
gemakkelijke plaats", zei spreker,
„maar de prettige samenwerking
doet alle moeilijkheden te boven
komen". Van harte dankte spreker
allen, die aan dit spontane hulde-
betoon hadden medegewerkt.

De bijeenkomst werd hierna door
Mr. Bulthuis met gebed gesloten,
nadat deze tevoren dank had ge-
bracht aan de heer S. Rijper voor
de opvoering van „Lentebloemen"
en Mej. A. Steetskamp voor de
voortreffelijke begeleiding van het
spel. K.

Raads-agenda in sneltreinvaart afgewerkt
Met een verbijsterende vaart

werd Dinsdagavond de raads-
agenda, die aan de behandeling der
begroting voorafging, afgewerkt. In
nof geen kwartier werden 7 punten,
waaronder enkele zéér belangrijke,
onder de hamer doorgehaald, een
wijze van afdoening, die wij, wat
de vlotheid betreft, dit jaar nog niet
medemaakten en waarmede waar-
schijnlijk wel een record gebroken
werd.

Met 14 stemmen en l blanco
werd Mej. C. H. Klein, thans onder-
wijzeres te Velsen, benoemd als
onderwijzeres in vaste dienst aan
de Dr. Albert Plesmanschool, ter
vervulling van een vacature, ont-
staan door het a.s. vertrek van Mej.
M. B. A. Hamstra.

Aan de Nederl. Amateur Toneel
Unie (N.A.T.U.) werd een subsidie
van ƒ25.- per jaar voor elke aange-
sloten Zandvoortse toneelvereni-
ging toegekend. (Ten hoogste een
bedrag van ./'125.- per jaar).

De Zandvoortse muziekkapel
kreeg een geldlening van ƒ2500.-
tegen 3 pCt. af te lossen in. 10 jaar
voor het inslrumentenfonds; voorts
zal de subsidie m.i.v. l Jan. worden
gebracht van ƒ300.- op ƒ1000.- per
jaar. Hiermede staat vast, dat de
kapel in het volgend seizoen geuni-
formeerd zal zijn.

Voor verbetering van de Grote
Krocht werd een crediet van
ƒ20.000.- beschikbaar gesteld. (Om-
hoog brengen rijweg en trottoirs,
aanleggen van parkeerplaatsen in
de trottoirs enz.) Wathouder van
der Werff verklaarde later, dat het
niet zeker is, dat dit werk nog vóór
seizoen 1955 zal gereed zijn. Er
moeten nog vele moeililkhodcn
worden overwonnen.

Voor verbreding van de Zand-
voortselaan en aanleg van een ver-
kecrsplein bij het bejaardentehuis
werd een crediet van ƒ198.000.- ge-
votcerd.

Gronden werden toegewezen aan
de herbouwplichligen J. de Roodc,
D. Lichtenberg en C. Keur, die ge-
zamenlijk drie winkelhuizon gaan
bouwen aan de kop van do Kerk-
straat Voorts aan de heer W. Kei-
der, die 3 winkelhuizon en een, pen-
sion op de hoek Kerkstraat/Thor-

beckestraat gaat bouwen. De eerst-
genoemde winkelhuizen komen aan
de Noordzijde van de Kerkstraat.

Enkele wijzigingen in de begro-
ting 1955 werden voor kennisgeving
aangenomen. Tenslotte werd de
jaarwedde van beide wethouders
met 6 pCt. verhoogd.

De raad ging daarna over tot de
algemene beschouwingen, vooraf-
gaande aan de behandeling der be-
groting 1955. Beschouwingen, die
menig interessant punt naar voren
brachten. Hierop en op de betian-
deling der begroting hopen wij in
ons volgend nummer uitvoerig
terug te komen.

Reclassering, een moeilijk
maar dankbaar werk

In de nieuwe consistorie der Ned.
Hervormde kerk liield de afdeling
Zandvoort van de Nederl. Christen
Vrouwenbond Vrijdagavond j .1. haar
maandelijkse, ook nu weer druk
bezochte bijeenkomst.

In deze vergadering sprak mevr.
A.C.E.W. Roëlï-van Harinxma thoe
Slooten van Bosch en Duin uit
Utrecht over theorie en praktijk
der reclassering.

Na door de presidente, mevrouw
J. Wesselius te zijn ingeleid, ving
spreekster haar causerie aan met
te verklaren, dat het reclasscrings-
wcrk, dat reeds jaren door haar
wordt verricht, haar zéér na aan
het hart lag, omdat reclassering
uitgaat van de gedachte, de naaste
lief te hebben als zichzelve.

Op rustige en bevattelijke wijze
zette mevrouw Roëll daarna het
reclasseringswerk uiteen, dat oor-
spronkelijk berustte op de gedach-
tengang, dat het zich niet kunnen
handhaven in de maatschappij,
door de wetten te overtreden, hulp
en bijstand vroeg voor degenen, die
dit overkwam. Daarmede begon
ongeveer 150 jaar geleden hel werk
der reclassering. Op het einde van
de 19e eeuw kreeg men een andere
vorm van behandeling der straf-
zaken en ging men andere mogolijk-
hcdcn in de rechtspleging zien.
Het leger dos heils begon met hel
pleiten in strafzaken, dikwijls met
véél succes. Eerst in 1926 begon men
met een uitgebreider onderzoek

Een Sint zonder klachten
Wij spraken de Sint,

want wij wilden hem. vragen,
Of hij over Zandvoort

nog iets had te klagen.
Wij hadden wat extra

papier meegenomen,
Want meenden, dat dit jaar

er héél wat zou komen.
Maar zie, wat een wonder,

dat viel nog al mee,
Sint Nicolaas was zelfs

opvallend tevreë.

Hij zei: „Sinds ik vorig jaar
hier mocht vertoeven,

Kreeg Zandvoort in handen
belangrijke troeven,

Jk zie in Uw plaats steeds
maar méér perspectieven

Die zeker de badgast
straks zullen believen.

Daarnaast mocht ik. ook
met veel vreugd constateren,

Dat Zandvoorts gemeenteraad
blijkbaar gaat leren

Dat met een, eenstemmig
en rustig beleid

Méér valt te bereiken
dan met onenigheid.

'k Waardeerde dit jaar
de voortvarende geest

Die opnieuw over Zandvoort
is vaardig, geweest.

Op woninggebied kwam weer
héél wat tot stand

Nieuwe scholen, zijn
voorbeeld voor Nederland.

't Was jammer, dat 't weer
niet wou medewerken

Dat was, naar ik hoorde,
op het strand goed te merken,

Maar tóch konden
zéér vele vreemdelingen

De drang naar Uw badplaats
nauw'lijks bedwingen,

Zodat die nog- héél veel
goed kwamen maken

in hotel en pension
en in vele zaken.

Er wordt nu gesproken
over Zandvoortse „plannen",

Want nog is niet alles
in kruiken en kannen,

Maar laat men in Zandvoort
toch héél goed bedenken,

Dat men daardoor aan Zandvoort
steeds meer aandacht

gaat schenken.

Waarover ik mij óók
oprecht verheugde,

Dat was de eendrachtige
Sint Nicolaasvreugde

Die men dit jaar het schoolkind
tezaam gaat bereiden,

Een bundeling der vreugde,
die mij zéér kon verblijden.

Sint Nic'laasactie werd een stunt
die moeilijk beter had gekund.

Er valt trouwens activiteit
te bespeuren

Op alle gebied
en zo kon het gebeuren,

Dat uniformen
voor Uw badplaatskapel,

Straks de leden, zullen kleden
bij het spelen van hun spel.

Uw circuit werd weer goed,
er werd flink op gereden,

Maar alle leed is daar
toch nog niet geleden.

Een mooi restaurantje
en de baan wat verlengen,

Zal mij over 't circuit
in extase gaan, brengen.

Zo praatte Sint dóór,
loi?" vernamen geen klachten,

Die wij zeker meenden,
te mogen verwachten,

Toen Sint merkte,
dat wij 't onbegrijpelijk vonden

Dat wij ons klachteriboek
wel sluiten konden,

Zei hij veelbeteek'nend:
„Waarom het hier gaat?

Dat iedereen bouwen -
en niet breken, gaat!

Dat men wil begrijpen
en dat men gaat leren

Dat men goede bedoelingen
dient te waarderen.

En als men elkaar
nog wat méér leert verstaan,

Dan zal het heus Zandvoort
naar den vleze wel gaan!" K.

naar de persoon van de dader en
het reclasseringsrapport ontstond.
Nog steeds breidt het reclasserings-
werk zich uit. De laatste oorlog ver-
minderde de weerstand tegen het
kwaad. Spreekster zet dan uiteen,
hoe het reclasseringswerlc tegen-
woordig wordt toegepast.

Elke mens vraagt een andere
houding om hem te benaderen, al
naar gelang zijn levensopvatting.
Men moet met een andere mens
gaan zoeken naar een betere weg,
een weg, die gezocht en afgetast
moet worden. Er is geen teleur-
stellender, maar óók geen dank-
baarder werk.

Nadat spreekster gewezen heelt
op het belangrijke werk dat pries-
ters en predikanten verrichten in
de gevangenissen, besluit zij, met
erop te wijzen, dat men vooral bij
dit werk nooit magi zeggen, dat het
niet zal gelukken, want wanneer
men het verricht met Gods hulp en
in Zijn kracht, zal alles mogelijk
blijken.

Een geanimeerd debat bracht
daarna het einde van deze leerzame
en boeiende avond, waarvoor de
presidente mevrouw Eoëll hartelijk
dank zegde. K.

Rij Icsposf spaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort

werd gedurende de maand Nov. 1954
ingelegd J' 48892,36; terugbetaald
ƒ63064,92.

BURGERLIJKE STAND
26 Nov .-l Dec. 1954.

Geboren. Inge Krien, dochter van
H. J. Klok en K J. Korlenhoeven ;
Frits, zoon van J S. Hamann en F.
S. Luijken; Irma Gerdina, dochter
van H. Wardenier en G. Flietstra.

Ondertrouwd: J. G. Cramer en E.
Boekhout.

Getrouwd: M. C. de Zwart en A.
M. T. F. Teerlink.

Overleden: J. G. Willemsz, oud 72
jr., echtg.e. van C. de Jong; G. Vega,
oud 61 jr., echtg. van J. C Bleij; E.
Keur, oud 83 j r., wed. van A. Koper.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Dec. berijdbaar
5 10.41 17.30 23.30 6.30 14.30-21.30
6 11.55 19.00 -.- 7.00 16.00-22.30
7 0.27 7.30 12.54 20.00 4.30-11.00
8 1.24 8.30 13.48 20.30 5.30-11.30
9 2.16 9.00 14.36 21.30 6.00-12.30

10 3.09 10.00 15.30 22.30 7.00-13.30
11 4.01 11.00 16.18 23.30 8.00-14.30
Samengesteld door P.v.d.M$e KCun.

Negen en negentig jaar
Donderdag .9 December a.s. hoopt

de oudste van Zandvoorts inwoners
mevrouw Jannetje v.d. Meij, alom
bekend als Jans de Kraaij, haar 99e
verjaardag te vieren. Zij gaat op
die dag dus haar honderdste levens-
jaar in. Wij hopen op dit belang-
rijke gebeuren in het leven van
deze nog zo vitale vrouw, die een
zéér bijzonder arbeidzaam leven
achter zich heeft en zich ook nu nog
steeds interesseert voor de dingen
van de dag, volgend© week in onze
rubriek „Zandvoorters" uitvoerig
terug te komen en U dan tevens
iets te verhalen over de belangstel-
ling die zij op haar 99e verjaardag
ondervond.

Een fraaie uitbreiding
Zo ooit de uitbreiding van een

zaak in Zandvoort uit absolute
noodzaak ontstond, dan is dat zeker
het geval met de fraaie vergroting,
die de heer M. M. J. van Seggelen
in zija bedrijf: „Kort's Ijzerhandel"
deed vervaardigen. Reeds geruime
tijd was deze zaak te klein gewor-
den om alle goederen, die aan. de
reeds vele artikelen werden toege-
voegd, op een bevredigende wijze te
kunnen tonen. Om het maar kort te
zeggen: „de zaak stond op elkaar
gepakt".

Dat is nu afgelopen, want de heer
Van Seggelen liet zijn achter de
winkel gelegen magazijn bij de win-
kel trekken en achter dit vergrote
pand een nieuw magazijn bouwen.
Men heeft gewoekerd met de ruimte
en het resultaat is werkelijk ver-
bluffend. Een fraaie showroom ont-
stond nu achter in fle winkel, waar
voor het eerst sedert het bestaan
van deze zaak met daglicht gewerkt
kan worden, waardoor het geheel
vanzelfsprekend een véél fleuriger
aanblik krijgt dan voorheen bij
kunstlicht. Op uiterst smaakvolle
wijze zijn de artikelen nu geëxpo-
seerd en is do koper o.a. in de ge-
legenheid in de haarden-afdeling
deze óók aan de achterzijde te kun-
nen bezien, een voornaam iets bij
de aanschaffing van een. haard.
Deze vernieuwde vergrote zaak
mag zeker tot één der voornaamste
in onze gemeente gerekend worden.
De heer Van Seggelen kreeg door
deze oplossing een prachtige winkel-
ruimte.

Wij feliciteren hem van harte
met deze modernisering en ultbrei-
ding en wensen hem gaarne voor de
toekomst veel succes!

Propagandafilm Zandvoort
De ondergetekenden, leden van

het Algemeen Bestuur van Tou-
ring Zandvoort en vertegenwoor-
digers van verschillende groeperin-
gen in Zandvoort, die de propa-
gandafilm in hun vergadering van
18 November hebben gezien, zijn
unaniem van mening dat deze film
beantwoordt aan de eisen die aan
een propagandafilm gesteld mogen
worden. Zij zijn overtuigd dat het
vertonen van deze film een uiterst
nuttige en doelmatige propaganda
voor de badplaats Zandvoort is.

M. Weber.
J. Longayroux.
N. W. Bouwes.
J. A. C. Goos.
C. Keur.
J. A. B. van Pagée.
M. Schouten van den Berg.
C. J. Steenken.
D. Vader.
Mr. H. M. Porrenga.

Voor de «Stille armen»
Het verheugt ons U onderstaand

onze eerste verantwoording te kun-
nen geven:
Uit saldo Pol.Sp.Ver. '53-'54 ƒ275,-
N.N. ƒ10,-; G.O. ƒ5,- Ir. P. G. v.
K. ƒ20,-; F.W.D./10,-; B.E. ƒ10,-.
Totaal ƒ330,-.
Giften worden gaarne in ontvangst
genomen door de heren S. Slagveld,
Koninginneweg 26 en J. A. B. van
Pagée, Brederodestr. 35. .Ook kunt
U Uw bijdragen storten op post-
rekening 499496 t.n.v. S. Slagveld.

Het Comité:
Mr. H.M. v. Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. van Pagée.

Komisch intermezzo
Het gebeurde Dinsdagavond tij-

dens de algemene beschouwingen,
die aan de behandeling der begro-
ting vooraf gingen.

Hr. Lindeman wees erop, dat de
terreinen aan de Lijsterstraat bij
de nieuwe scholen dienden te wor-
den opgeruimd, omdat deze niet
meer bij deze nieuwbouw pasten.
(Deze opslagplaatsen behoren aan
de heren Koning en Slagveld) De
Voorzitter beaamde dit en was van
oordeel, dat deze opslagplaatsen
een rommelige indruk maken.

Hr. Koning: „Een woordje tot U,
meneer de Voorzitter en. tot meneer
Lindeman. Wat meneer Lindeman
„rommel" noemt, behoort aan Hr.
Slagveld en mij en deze rommel is
ons materiaal. Wij noemen, dat geen
rommel, maar materiaal. Wij zijn
bereid, mede te werken, om dit op
te ruimen, maar dan moet er iets
tegenover staan. Maar ik begrijp
het wel, het staat natuurlijk dat
nieuwe platte R.K. schooltje in de
weg. En. als meneer Lindeman over
rommel spreken wil, moet hij eerst
zijn woorden wikken en wegen, an-
ders is ie nog niet met me klaar".

Hr. Lindeman is verbaasd. Leest
de zinsnede nog eens voor, om te
bewijzen, dat hij het woord „rom-
mel" niet heeft gebruikt. Zegt dan:
„Maar ik heb maar één oog, mis-
schien heb ik verkeerd gelezen".

Hr.Koning: het woord „rommel"
werd wél gebruikt.

Hr. Lindeman: Nietwaar!
Hr. Koning: Welwaar!
Hr. Lindeman tot Hr. Koning::

„Doe me alsjablieft niks".
Hr. Koning: „Ik zal niks doen,

maar gezegd werd het."
Hr. Lindeman tot Hr. Tates:

„Geef 'm een sigaar, misschien
helpt dat.

Dan giet de Voorzitter olie op de
golven en wordt het komische in-
termezzo, dat grote hilariteit ver-
wekte en o.i. méér komisch dan
ernstig moest worden beschouwd,
al spoedig weer bijgelegd.

Mooie successen
Een biizonder mooi succes be-

haalde de heer C. van Eldik, Hal-
testraat 12 op de slagerstentoon-
stelling, die deze week in de vlees-
hal te Haarlem werd gehouden.
Zijn vier inzendingen werden n.l.
alle bekroond, t.w. leverworst, ge-
kookte worst en Galantine deVeau,
elk met een eerste prijs en Ham-
paatei met een tweede prijs. Een
resultaat, waarop de heer v.Eldik
met recht trots mag zijn en waar-
mee wij hem van harte geluk-
wensen.

Ook de heer J. Spiers boekte met
enkele zijner inzendingen van fraai
boetseerwerk véél succes en wist
zelfs een ere-prijs en een eerste
prijs in de wacht te slepen. Ook de
heer Spiers feliciteren wij gaarne
met deze onderscheidingen.

Brldge-nieuw»
Dinsdagavond 23 Nov. speelde de

bridgeclub „Bridgen voor plezier"
een viertallenwedstrijd, die al»
volgt eindigde:
No. l! Mevr. Gebe-Dhr. v. Wonde-
ren; Fam. Snijer 79,5 p.

No. 2: Mevr. v. Wonderen-Dhr. de
Jong; Dames Vrugt-Den Belder 72.

No. 3: Fam. v.d. Vlerk; Dames
Dirksen-Kuijters 46.

No. 4: Fam. v. Straaten; Dames
Claassen-v. Staveren 42.

Uw laatste kans
Voor al Uw Sint Nicolaas
inkopen hebt U Vrijdag en
Zaterdag tot '3 avonds 9 uur.
Het lijkt ons overbodig U
nogmaals te wijzen op onze
rijke sortering. Wij zeiden, het
U reeds vorigei week:
Onthoudt één ding:
Goede Sinterklazen kopen bij

Parfumerie Hildering
KERKSTR. 23 - TELEF. 2107



Een altijd welkom geschenk vindt U bij: A. BAKELS N.V.
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Propagandafilm „Zandvoort"
Voor genodigden uit het zaken-

leven en voor de pers had Donder-
dagavond 25 Nov. in gebouw „Zo-
merlust" de vertoning plaats van de
nieuwe propagandafilm over Zand-
voort, door de N.V. Anth. Bakels
in opdracht van stichting „Touring
Zandvoort" vervaardigd.

De avond werd ingeleid door de
voorzitter van laatstgenoemde
stichting, de heer J. Th. Hugenholtz.
die o.m. opmerkte, dat stichting
„Touring" altijd als hoofddoel van
haar werken zal blijven zien, een
intensieve propaganda voor de bad-
plaats. die men elk jaar op hoger
niveau tracht te brengen. Dit :aar
besloot men tot vervaardiging van
een propagandafilm, waarmede met
enkele vertegenwoordigers uit de
Zandvoortse bedrijven deze winter-
maanden enkele tournee's zullen
worden gemaakt, te beginnen met
West-Duitsland. De hoofdrolspeel-
ster in deze film ontving daarna
van de heer Hugenholtz fraaie bloe-
men en de hoofdrolspeler een ge-
schenk voor hun belangeloze mede-
werking.

De heer M. Weber, als voorzitter
van het overkoepelingsbestuur, ge-
vormd uit het Zandvoortse bedrij f s-
leven, merkte hierna op, zéér ver-
heugd te zijn, dat deze film op tijd
gereed kwam. Spreker achtte de
vertoning van deze film de aange-
wezen weg, om het publiek te be-
reiken. Daarom zal de eerste tour-
nee worden gemaakt tussen 6 en 19
December, welke naar West-Duits-
land zal voeren; daarna zal einde
Januari-begin Februari een tweede
tournee volgen, waarbij behalve
West-Duitsland, óók België en
Noord-Frankrijk zullen worden be-
zocht. Het was sprekers vaste over-
tuiging, dat het zien van deze film
het buitenlands bezoek naar Zand-
voort ten zeerste zou stimuleren.

De N.V. Anth. Bakels draaide
hierna de in fraaie kleuren opge-
nomen film, die een draaitijd heeft
van ruim een half uur. Op leuke
wijze wordt men daarin naar de
badplaats gevoerd door middel van
een echtpaar dat op zekere morgen
een folder over Zandvoort in de
bus vindt en daarom besluit, de
vacantie in Zandvoort te gaan door-
brengen. Een groot gedeelte van de
beelden is vanzelfsprekend aan
strand en zee gewijd. Fraaie bsel-
den van het bonte strandleven
worden afgewisseld door prachtige
opnamen van de ondergaande zon,
welke laatste zeker tot de hoogte-
punten mogen worden gerekend.
Opnamen van races op het circuit,
duingezichten en verkeersdrukte* op
top-dagen worden op aantrekkelijke
wijze getoond. Vastgesteld mag
worden dat als propaganda-film
deze rolprent het zeker zal doen.
omdat men een grootse en impo-
nerende indruk van Zandvoort ver-
krijgt.

Dat enkele beelden monotoon
werden, doordat het zonlicht onl-
breekt moet ongetwijfeld geweten
worden aan de zonloze zomer, die
achter ons ligt, een grote handicap
voor de operateurs, die opdracht
hadden, er in elk geval voor te
zorgen, dat de rolprent dit najaar
gereed zou zijn.

Wat die opdracht betreft, moesten
de operateurs zich bovendien hou-
den aan een schema voor deze film,
dat hen door de directeur van
stichting „Touring Zandvoort" was
verstrekt, niet in de scenario-vorm
gegoten, doch uitsluitend punten
aangevend, die in elk geval in de
film moesten worden verwerkt,
waarbij natuurlijk aan een meest
doeltreffende propaganda voor
Zandvoort de grootste aandacht
moest worden besteed, terwijl het
boyendien aan de operateurs weinig
ruimte bood, om naar eigen inzicht
te handelen, óók al omdat het
uiterst moeilijk was, alle opgegeven
punten in een film van ruim een
half uur te verwerken.

Wij herinneren ons enkele op-
namen te hebben zien maken op
ons circuit, die in stromende regen
moesten worden genomen. Het pleit
zeker voor de operateurs, dat van
deze slechte weersomstandigheden
op de beelden weinig of niets valt
waar te nemen. Een zéér belangrijk
deel werd gewijd aan hotel Bouwes.
Te verbazen behoeft dit niemand.
De film is in hoofdzaak gemaakt
voor buitenlandse propaganda en
waarmee zou men in' Zandvoort nu
anders kunnen pronken dan mot
dit giootste en nieuwe hotel.

Tóch menen wij, dat de film voor
uitbreiding zéér zeker in aanmcr-
king kornt. Wij misten b.v. de win-
kelstraten, de tram, de trein, ons
fraaie Raadhuis, dat elke vreemde-
ling boeit. Men mag nu eenmaal
niet alles in één keer verlangen en
vergeten mag niet worden, dat men
met betrekkelijk geringe middelen
dit belangrijke propaganda-maleri-
aal wist te vervaardigen. Deze film
zal het in 't buitenland zéér zeker
doen. Hier werd belangrijk op-

Doktersdlenst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Dr. J. v.d. Meer,
Julianaweg la, Telefoon 2499.

Zondagsdienst
wijkverpleegiters

Men gelieve hiervan gebruik te
maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

Zondag a,s.: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telef. 2306.

bouwend vverk verricht in het be-
lang van onze middenstand, een
werk, dat zeker niet zonder resul-
taat zal blijven. Wij hopen t.z.t.
daarover onze lezers nog wel eens
te kunnen inlichten wanneer wij
buitenlandse reacties op deze film
hebben vernomen. Dat deze gun-
stig zullen zijn, daaraan behoeft
niet te worden getwijfeld. De N.V.
Anth. Bakels, werkend onder zéér
ongunstige omstandigheden, heeft
hier een aantal beelden bijeenge-
bracht die boeiend zijn en hier on
daar van een subtiele schoonheid.

Van harte wensen wij diegenen,
die ermee op tournee gaan, véél
succes in het belang van Zandvoort,
dat ons allen zo nauw ter harte
gaat. K.

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAM PO

Enorm succes met
Sint Nicolaas-actie

De Sint Nicolaas-actie, door de
Zandvoortse winkeliers dit jaar
georganiseerd, blijkt een succes te
hebben, dat de stoutste verwach-
tingen heeft overtroffen. Er was
Woensdagmiddag, tijdens de zit-
tingsmiddag van de Sint in zijn
hoofdkwartier aan de Haltestraat 4
zoveel belangstelling, dat zich een
lange rij van wachtenden vormde,
waarvan er velen rnéér dan een uur
voor over hadden, om hun opplak-
vellen met door de winkeliers bij
aankopen verstrekte zegeltjes, voor
cadeaux in te wisselen.

Het liep zelfs zó druk, dat de
politie eraan te pas moest komen,
om wat regelend op te treden. Al-
gemeen is men over de verstrekte
cadeaux zéér tevreden en wordt
deze geslaagde actie zowel door pu-
bliek als winkelier geroemd. In
verband met de grote interesse, die
er voor deze actie bij bet publiek
bestaat, heeft de commissie van
uitvoering besloten, nog een extra
zittingsdag van de Sint voor het
uitreiken der cadeaux in te lassen,
n.l. Vrijdagmiddag a.s. van 3 tot
5.30 uur.

De laatste zittingsmiddag zal dan
a.s. Zaterdag worden gehouden. De
enorme voorraad cadeaux was
Woensdagmiddag geheel uitgegeven
zodat in allerijl nieuwe voorraad
moest worden besteld.

Zondag geen winkelsluiting
Men verzoekt ons te willen me-

dedelen, dat de winkels a.s. Zondag
geopend mogen zijn.

FOTO-TOESTELLEN
BAKELS Sinds 1874.

Bazar Karel Doormanschool
Onder zéér grote belangstelling,

waaronder verscheidene raadsleden,
verzocht de voorzitter van het
bazar-comité van de Karel Door-
manschool, de heer P. Douma,
Donderdagavond 25 Nov. om half
acht de wethouder van onderwijs,
de heer A. Kerkman, tot de officiële
opening van deze bazar te willen
overgaan, daar de burgemeester
door ambtsbezigheden hiertoe ver-
hinderd was.

De wethouder verklaarde aan dit
verzoek gaarne te willen voldoen en
noemde deze bazar een novum in
het leven v0n een openbare school.
Spreker zegde allen hartelijk dank,
die aan de verwezenlijking van
deze bazarplannen hadden mede-
gewerkt. Onder grote hilariteit van
de aanwezigen, waaronder zich óók
de meeste hoofden van de overige
Zandvoortse scholen bevonden, als-
rnede de korpschef van politie, de
heer H.P. Huijsman, opende daarna
de wethouder de bazar, door een
duik te nemen in de grabbelton.

Er was daarna twee dagen lang
een grote drukte in de lokalen van
de school, waarin deze bazar werd
gehouden. De doorlopende film-
voorstelling, \vaarin o.m. óók de
nieuwe schoolfilm werd gedraaid,
trok véél belangstelling en óók de
aantrekkelijke stands, de waar-
zegster en de diverse spelen bleken
oen, grote aantrekkingskracht uit te
oefenen. Inderdaad mag van deze
groots opgezette bazar gezegd wor-
den, dat hier iets zeer bijzonders
werd peprcsteerd. Een bruto bedrag
van ruim ƒ3300,— werd biiecnge-
bracht! Een krachtige en tot hel
hoogste niveau opgevoerde actie
bracht dit fraaie resultaat, waar-
over de organisatoren vanzelfsprc-
kend zéér verheugd zijn on waarop
zij terecht zéér trots kunnen wezen.

Uitslag verloting
Karel Doormanschool

26 Nov.: No. 1633 bromfiets; 3D5
schilderij; 554 aquarel; 767 thee-'
muts; 135 naaimachinelampje; 1127
schemerlampje; 1395 boek.

27 Nov.: 2593 aquarium; 2056
aquarel; 3584 scheepje; 3548 schaal
met eieren; 2769 portefeuille; 2046
kinderboek; 3622 schemerlampje.

Korfbalnieuws
De gebeurtenis van de dag was de
fraaie overwinning, dio het eerste
twaalftal van de Zandv. Korlbalclub
Zondag in de tweede- klasse wist te
behalen. Aurora 3 werd hiervan de
dupe, daar de Zandvoorlcrs met
een 6-3 zege huiswaarts keerden.

Hel adspirantentwaalftal verloor
met 2-0 van Oosterkwartier a.

Supportersvereniging i.o.
Het is geen wonder, dat nu de

competitie voor ons eerste elftal
nog alle gewenste mogelijkheden
biedt, de belangstelling voor dit
elftal zich in een steeds opgaande
lijn beweegt. De verrassende over-
winning van j.l. Zondag en de daar-
mee gepaard gaande gunstige uil-
slagen in de kopgroep, althans voor
onze Meeuwenploeg, hebben deze
belangstelling opnieuw verhoogd.
Wanneer nu a.s. Zondag nog van
Blauwzwart wordt gewonnen, de
mogelijkheid daartoe is zeker aan-
wezig, dan is het hek helemaal van
de dam en zou het niet vreemd zijn,
wanneer velen een kampioens-
mogelijkheïd niet uitschakelen.

Het is daarom begrijpelijk dat in
deze tiid van Zandvoortse voetbal-
spanning door enkele inwoners
onzer gemeente het initiatief is ge-
nomen tot oprichting van een sup-
porlersvereniging, die zich tot taak
zal stellen deze spanning zo hoog
mogelijk op te voeren. Een gunstiger
tijd dan nu is zeker niet denkbaar!
Wij verwachten daarom a.s. Maan-
dagavcnd om half negen in hotel
Keur, waar de oprichtingsvergade-
ring zal plaats hebben een zéér grote
opkomst, ongeacht de uitslag van
a.s. Zondag. Een goede en grote
supporters vereniging zal ongetwij-
fcld stimulerend werken op ons
reeds hard werkend eerste elftal!

Z.V.V. Zana'voortmeeuwen
Het Ie elftal van Zandvoortmeeuwen
herstelde zich van de nederlaag
legen Ripperda en won Zondag de
uitwedstrijd tegen Postduiven ver-
diend met 2-1. Hierdoor handhaaft
Zandvoortmeeuwen zich in, de kop-
groep van de ranglijst.

Minder goed vei'ging het Zand-
voortmeeuwen 2. Tegen het tech-
nisch goed spelende Haarlem 3a
werd een grote nederlaag geleden.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal kwarn
uitstekend voor de dag door tegen
de leider S.I.Z.O. een gelijk spel te
behalen. Reeds na 20 minuten stond
Zandvoort met 2-0 voor, maar nog
voor de rust bracht S.I.Z.O. de stand
op gelijke voet. Na de rust waren
de Hillegommers meer in de aanval,
maar de achterhoede was uitstekend
cp dreef en liet zich niet meer
passeren.
Uitslagen van j.l. Zondag:

Postduiven-Zandvoortm. l 1-2
Haarlem 3a-Zandvoortm. 2 6-1
Zandvoortm. 6-B.S.M. 3 2-1
Zandv.m. jun. a-H.F.C, b 5-1
Zandv.m. jun. C-R.C.H. h 5-0

De wedstrijden van het 5e en het
7e elftal gingen wegens terrein-
afkeuring niet door.
Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:

S.I.Z.O. 1-Zandvoortm. l 2-2
Energie 2-Zamlvoortm. 3 1-3
R.C.H. j-Zandv.rn. adsp. c 0-4
Zandv.m. adsp. d-E.H.S. c 3-4

Programma voor a.s. Zondag:
Zandv.m. 1-Blauw-Zwart 2.30 u.
A.D.O. '20 2-Zandv.m. 2 12 u.
V.S.V. 5-Zandv.m. 3 12 u.
Zandv.m. 4-D.I.O. 2 9.45 u.
Zandv.m. 5-D.IO. 3 9.45 u.
Geel-Wit 3-Zandv.m. 6 12 u.
V.V.H. b-Zandv.m. jun. b 12 u.
Schoten b-Zandv.m. jun. c 12 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
P.N.W.A.-Zandv.mi. - 2.30 u.
S.I.Z.O. 4-Zandv.m. 2 3 u.
Zandv.m. 3-E.T.O. 2 3 u.
Zandv.m. adsp. d-Hillegcm c 2 u.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zondag 2S Nov.:

T.Z.B. 1-V.V.B. 3 2-3
T.Z.B. 3-Terr.asvogels 4 1-6

Programma voor Zondag 5 Dec.:
T.Z.B. 3-S.H.S. 4 12 u.

FLITS-APPARATEN
BAKELS Sinds 1874.

Schaaknieuws
De uitslagen van de onderlinge

competitiewedstrijden die Donder-
dag 26 Nov. gespeeld werden, luiden
als volgt:

AJd. A: Kop Verhaert 1-0
Janssen-Bais afgebr.
de Jong-v.d. Brom '/2-i/2
Porrenga-Roskam 1-0
Kappelhof-Termes 1-0

Afd.B: Mühlenbruch-Eldering 0-1
Slijkerman-C. Molenaar 1-0
v. Keulen-v. Duijn 1-0

Enkele afgebroken partijen:
Roskam-Bais 0-1
v.d. Brom-Janssen '/»-'/2
Kappelhof-Eoskam 1-0

Damnieuws
Woensdagavond werd door de

Zandvoorlse dammers weer met
veel animo gestreden om de
puntjes in de 3dc ronde van de
competitie. Het splinternieuwe ma-
teriaal verhoogde zeer zeker de on-
derlinge strijdvaardigheid en vooral
bij de meer gedegen spelers werd
zeer goed partij gegeven.

De uitslagen:
M. Weber .Tr.-C. Vlieland 1-1
P. Versteege-A. Hoekema 0-2
J. Ramkema-G. ter Wolbeek 0-2
C. Draycr Sr.-L. Y. Vink 2-0
T. Kerkman-J. Termes 1-1
CDrayor Jr.-T.Kerkman (24-11) 0-2

Over de schreef
Men vcrdcnkc er ons niet van, dat

wij niet de grootste bewondering
hebben voor degenen, die de bazar
van de Karel Doormanschool orga-
niscerdem Menigmaal hebben wij
daarvan in onze kolommen bljjU
gegeven. Maar enthousiasme voor
een goede en verantwoorde zaak
kan óók te ver gaan en dal moesten
wij constateren, toen wij de laatsle
circulaire als opwekking voor deze
bazar in de bus kregen. Daarin
lezen wij lot onze verbazing: -,,U
doel toch ook evenals Sint Nicolaas

Uw inkopen voor 5 December op
onze bazar in de Karel Doorman-
school, Parallelweg 33? U vindt bij
ons een keur van artikelen in de
handwerkstand, levensmiddelenstand
luxe artikelenstand, handenarbeid-
sland en voor de jeugd een
speciale kinderstand, waar zij tegen
lage prijzen inkopen kan doen".

Hier gaat o.i. het enthousiasme te
ver en komen de organisatoren op
een terrein, dat zij niet mogen be-
Ireden. Hier dreigt concurrentie
voor onze Zandvoorlse winkeliers,
die onmogelijk tegen bazar-prijzen
kunnen verkopen en voor wie de
Sint Nicolaastijd zulk een uiterst
belangrijke tijd is. Een bazar mag
nooit een winkel worden en zeker
mag er in deze geest geen reclame
voor worden gemaakt. Men kan het
draaien zo men wil, maar alle be-
wondering en respect voor deze
fraaie bazar ten spijt... .hier ging
men over de schreef!

Langs de Vloedlijn

Utopieën zijn er om tot wer-
kelijkheid te worden gebracht

Aldous Huxley.
(geb. 1894.)

K.J.C. Zandvoort
Zaterdag 20 Nov. speelde K.J.C

Zandvoort tegen K.J.C. Vrienden-
kring om de naald die Zandvoort
al een jaar in zijn bezit had. De
uitslag was: Vriendenkring totaal
34733 punten en Zandvoort totaal
35865 punten. Zandvoort heeft de
naald dus weer voor een jaar in
bezit.

De stand na de Woensdag 24 Nov.
gespeelde .lle ronde voor het club-
kampioenschap luidt: 1. J. Kol Jr.;
2. J. Kol Sr.; 3. H. v.d. Meij; 4. D.
Visser Sr.

Na de Woensdag j.l. gespeelde
12e ronde luidt de stand: 1. J. Kol;
2. H. v. d. Mey; 3. D. Visser Sr., 4.
J. Kol Jr.

FOTO-ALBUMS
BAKELS Sinds 1874.

Kunstnijverheid
Wanneer mensen zich verdringen

voor een etalage dan kunt U ervan
opaan, dat er iets zéér bijzonders
is te zien: Dit verdringen was het
geval Zaterdag j.l. voor de etalage
van de winkel Haltestraat 58, waarin
voorheen opticien Looman geves-
tigd was' en nu de kunstnijverheids-
zaak „Donanda" haar tot half twee
angstvallig achter gordijnen ver-
borgen geheimen prijs gaf. Inder-
daad was er op deze openings-
middag iets zéér bijzonders te zien.
De opening van een zaak, die voor
Zandvoort iets geheel nieuws be-
tekende en die zeker in het kader
van Zandvoort als badplaats héél
goed past. Een uiterst modern in-
gerichte zaak van geheel aparte
kunstnijverheidsartikelen. Artikelen
van de meest uiteenlopende soort
vindt men er. Vazen, serviezen,
schemerlampjes, klein-meubelen,
fraaie wanddoeken, shawls, souve-
nirs, byouterieën enz. Sierlijk, fraai
en zéér modern van uitvoering in
een enorme keuze. Een zaak met
een geheel apart en voornaam
cachet, waar het prettig zal zijn te
kopen, omdat het nieuwste op dit
gebied altijd grote aantrekkings-
kracht uitoefent. Dat dit inderdaad
zo is bewees de openingsdag, toen
„Donanda" reeds een grote drukte
kreeg te verwerken. Van harte
wensen wij de eigenaars — die zich
direct spontaan aansloten bij de
Sint Nicolaas-actie, een spoedig zich
ingeburgerd gevoelen in hun nieu-
we omgeving en vanzelfsprekend
een voorspoedig zakendoen.

De vlag in top
Bij de bouw van het bejaarden-

tehuis aan het einde van de Zand-
voorlselaan ging in de loop van
vorige week de vlag in top, ten
teken, dal het hoogste punt van de
bouw werd bereikt. Men hoopt het
hoofdgebouw omstreeks Augustus
volgend jaar in gebruik te kunnen
nemen.

De 48 aparte woningen voor be-
jaarden, achter dit hoofdgebouw
gelegen, zijn thans gereed, doch
het slichlingsbesluur achl het in
het belang van de toekomstige be-
woners gewenst, deze niet eerder
dan in Februari a.s. te lalen be-
trekken, omdat het terrein erom-
heen nog vrijwel onbegaanbaar is.
Tegen die tijd zal de aanleg van de
gazons bovendien ook zo goed als
voltooid zijn. De helft van deze 48
woningen zal worden bclrokken
door bejaarde echtparen, die door
het gemeentebestuur worden aan-
gewczen, waarvoor nog verzoeken
tot de gemeente Zandvoort kunnen
worden gericht.

KJ.C. Noord
De K.J.C. Noord hield Donderdag

j.l, haar laatste kaartavond van deze
maand. Veel verandering is er niet
gekomen.

1. G. van, Veen, dus maandkam-
pioen; 2. E. Koper; 3. C. Leen; 4. C.
Visser.

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Inenting tegen
diphterie en kinkhoest

Op Zaterdag 4 December a.s., 's-na-
middags om 3 uur, zal de gemeente-
geneesheer in het consultatiebureau
aan de Postslraat de derde inspuiting
toedienen aan de kinderen die op
9 October en 6 November j.l. koste-
loos tegen diphterie en kinkhoest
werden ingeënt.
De aandacht wordt erop gevestigd
dat men tijdig (uiterlijk om 3 uur),
aanwezig dient te zijn.

Met dankbaarheid en vreugde
geven wij kennis, dat onze
geliefde ouders, groot- en
overgrootouders

K. VISSER
en

A. PAAP
op Woensdag! 8 December hun
50-iarig huwelijk hopen te
herdenken.

Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Zandvoort, 2 December 1954.
Kruisstraat 6.

Wat schenken wij deze week?
l fles BISSCHOPWIJN ƒ2,95

BROKME1ER
Haltestraat 50 - Telefoon 2002

Ouderavond H. SchaftschooE
In het gymnastieklokaal van de

Hannie Schaftschool organiseerde
de oudercommissie Maandag 22 Nov.
een druk bezochte ouderavond,
welke o.m. werd bijgewoond door
de wethouder van onderwijs, de
heer A. Kerkman. De heer B. F.
Bersma verwelkomde als voorzitter
de aanwezigen.

In de huishoudelijke vergadering
werd de heer J. Rutgers met alge-
mene stemmen benoemd in de
plaats van de heer A. A. de la
Court, terwijl de heer A. Willemsen
wederom werd herbenoemd. De
heer de la Court werd door de
voorzitter dank gebracht voor zijn
werk, in de oudercommissie ver-
richt.

Een grote attractie bleek daarna
de causerie van de heer Bob van

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emma'weg

Zondag a.s. v.m. 10 uur:
Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.

Spr.: Mej. A. H. Jansen.
10.30 uur: Ds. C. de Ru.

7 uur: Geen Dienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. C." P. Hoekema, van Haarlem.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdagavond 8 uur samenkomst
in „Ons Huis". Spr. Joh. H. van
Oostveen, evangelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zon- en feestdagen H. Missen 7.30,

9 uur (Hoogmis) en II uur. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof.

Reijn, die in Amsterdam en omge-
ving grote bekendheid kreeg door
zijn arbeid bij „de Werkschuit" te
Amsterdam als pantomimist, over
welke arbeid hij op interressante
wijze een en. ander vertelde.

Na de pauze gaf de heer v. Reijn
een reeks van demonstraties, waar-
mede hij een enorm, succes oogstte.

Men besloot met algemene stern-
men de heer van Reijn eens voor
de kinderen te laten optreden, om-
dat dit óók in andere plaatsen een
groot succes werd.

Tijdens de rondvraag werd met
algemene stemmen een voorstel
aangenomen, om voor de eerst-
volgende ouderavond de heer Dr.
v.d. Broek uit Leiden uit te nodigen,
om een voordracht te houden over
een psychologisch groepsonderzoek
van schoolkinderen.

Propaganda-filmavond N.R.V.
Het consulaat Zandvoort van de

Nederlandse Reisvereniging organi-
seert Maandag 6 December in Zo-
merlust een propaganda-avond,
waar kleurendia's en een kleuren-
film zullen worden, vertoond over
het onderwerp ,„Het winterse Ehr-
wald". Film en plaatjes werden
onder auspiciën van het hoofd-
bestuur der N.R.V. vervaardigd
door de heer H. Kuyters te Epe.

UOS9
Meneer van der
Schoot (laten we
hem zo maar noe-
men) is al jaren
boekhouder op
een. groot handels-
kantoor in Am-
sterdam. Elke

morgen reist hij met de tram naar
de hoofdstad, hij doet dat al jaren
lang. Een gemoedelijk mens met een
niet al te hoog salaris, iemand, die
aan het leven, geen al te hoge
eisen stelt en op kantoor dikwijls
het mikpunt van plagerijtjes van
zijn ondergeschikten.

De hoed van deze meneer van der
Schoot, die hij al ettelijke jaren op
zijn glimmende schedel torste, werd
oud en ging steeds meer de eigenaar
tegenstaan vanwege de vettige plek-
ken die op rand en lint tevoorschijn
kwamen.

Toen ..... op een goede morgen,
verscheen meneer van der Schoot
met een nieuwe hoed op kantoor.
De collega's waren stomverbaasd,
want de zuinigheid van de drager
was overbekend. „Mooie hoed hebt
U daar op, meneer van der Schoot",
zeiden -e en ze meenden het op-
recht, want het was een mooie hoed.
„Ja, vinden jullie niet", antwoordde
hij trots. „In de opruiming 'gekocht,
in. de herenmodezaak hier achter in
de straat, hij kost maar ƒ8,90 en kijk
eens, voor niets m'n initialen erin",
waarop hij de binnenkant toonde,
waarin in de rand twee koperen
plaatjes waren ingeprikt, de letters
„J.S." vermeldend.

Des middags tijdens het koffie-
uurtje, hielden de collega's krijgs-
raad. Er had iets gebroeid die mor-
gen op kantoor, er werd gegicheld
en gepraat, iets, waarvan de heer
van der Schoot, opgaande in zijn
arbeid, niets bemerkte. Tijdens deze
krijgsraad in de middagpauze werd
er door de collega's ƒ 8,90 bijeen
gebracht, men ging naar dezelfde
modezaak, waar de heer v.d. Schoot
zijn nieuioe hoed had gekocht en
kocht precies zo'n zelfde hoofddek-
sel, doch twee maten groter en liet
daarin eveneens de initialen J.S. op
dezelfde plaats aanbrengen.

Des middags werd de hoed van
de boekhouder omgeruild voor de
twee maten grotere.

Opgeruimd ging meneer van der
Schoot des avonds om vij! uur naar
de gang waar zijn kleren hingen,
zette z'n nieuwe hoed op, maar tot
zijn grote verbazing zakte het ding
hem een héél eind over z'n oren.
Hij frummelde zijn hoofd uit z'n
hoed, bekeek het hoofddeksel van-
alle kanten en snapte er niets van,
want het was toch zijn hoed.
„Scheelt er wat aan?", vroegen zijn

collega's argeloos, de zenuwachtige
gebaren van hun boekhouder op-
merkende. „Ik begrijp er niks van",
zei deze. „Vanmorgen was m'n hoed
me nog pas en nu zakt dat ding me
helemaal over m'n oren. Enfin, ik
zal er maar een krant in leggen",
en meneer van der Schoot maakte
een platte rol van een krant, legde
die in de rand en het hoedje stond
hem, zoals werd opgemerkt: „Op
z'n hoofd gegoten".

(Een ware gebeurtenis)

DocJi de volgende dag werd door
de collega's de passende hoed weer
aan de kapstok gehangen, met de-
zelfde krant in de rand gerold.
Meneer v.d. Schoot ging 's avonds
naar huis en zette z'n hoed op. Maar
nu bleef het ding als op het hoofd
van een clown boven op z'n kersepit
staan. Meneer van der Schoot schrok
zich een hoedje van die rare hoed,
die de ene avond te groot, de andere
avond te klein bleek te zijn. Hij
taerd er zenuwachtig van. Hij be-
keek opnieuw zijn hoofddeksel van
alle kanten, maar zag er niets bij-
zonders aan, het was inderdaad zijn
hoed en bovendien de initialen ston-
den erin! Hy voelde eens aan z'n
hoofd, streek over z'n kale schedel.
„Gek", zuchtte hij, „zou het kunnen
dat iemands hoofd krimpt en uitzet?"
H# haalde de krant er weer uit, en
de hoed paste weer. Hetzelfde spel-
letje herhaalde zich de daarop vol-
gende dagen. Meneer van der Schoot
kreeg angstcomplexen van die „rot-
hoed", die nu eens te groot, dan
weer te Klein bleek te zijn. Hij be-
sprak het geval met z'n collega's
die peinzend opmerkten, dat het
wel eens kon zijn, dat met die
hevige vorst iemands hoofd derge-
lijke krimp- en uitzet-verschijnselen
zou kunnen gaan vertonen. Elke
avond opnieuw, vol angst nam
meneer van der Schoot z'n nieuwe
hoed van de kapstok, elke avond
opnieuw was het ding óf te klein, óf
te groot. Hij hield het niet meer uit
en op een goede morgen stapte hij
naar de directeur en vroeg verlof,
om een psychiater te mogen raad-
plegen, Dat was wel het ergste, wat
meneer van der Schoot kon doen,
want óók de directeur was in de
loop der dagen in het complot op-
genomen en raadde hem een psychi-
ater aan, die hij zelf goed kende en
tot zijn vrienden behoorde. Hij
belde deze op, verklaarde hem de
situatie en verzocht hem, meneer
van der Schoot bij zijn bezoek te
vertellen, dat deze uitzet- en krimp-
verschijnselen van het menselijk
hoofd indeidaad een gevolg konden
zijn van de felle vorst. Dat geschied-
de prompt, maar tot zijn geruststel-
ling verklaarde deze psychiater de

* angstige man óók nog, dat met het
beëindigen van de vorstperiode het
verschijnsel vermoedelijk wel tot het
verleden zou behoren.

Inderdaad bleek dat zo te zijn,
want toen de laatste vorstperiode
ten einde liep, paste óók weer de
hoed van meneer van der Schoot,
omdat de collega's besloten met het
spelletje op te houden, op aanraden
van de directeur, die vreesde, dat
het slachtoffer zenuwziek zou wor- •
den, hetgeen waarschijnlijk ook wel
gebeurd zou zijn, wanneer men er-
mee was doorgegaan. Langzaam aan
is meneer van der Schoot weer
bezig, een normaal mens te worden,
maar die krimp- en uitzet-verschijn-
selen aan z'n hoofd zijn voorvallen
geworden, die hij z'n leven lang niet
meer vergeten zal en waarvoor hij
bij een volgende vorstperiode nu al
z'n hart vast houdt. K,

(Nadruk verboden).



SINT NICOLAAS CADEAUX
leveren wij U C O N T A N T en op C R E D I E T - S Y S T B E M .
Alle merken Foto, Film, Projectoren, Vergrotingsapparaten, Verrekijkers

enz.

FOTO-KINO HAMBURG
Kinderreportages aan huis en in onze studio

GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 2510

De nieuwste Eumig 8 m.m. Projector f 307,— Glasparelschermen vanaf f 30,—

St. Nicolaas
geschenken

Kinderschaatsen ƒ4,—; Doorlopers ƒ6,60,
Houten Noren.. /19,20, Stalen Noren .. [65,—,
H U D O R A ROLSCHAATSEN ƒ22,75 - ƒ28,50,
Tafeltennisspelen, Dam- en Schaakspelen,
Dominospelen, Bridge-kleedjes, Speelkaarten,
Zakmessen, Kampmessen, Hohner Mondorgels,
Jongensvoetballen v.a. ƒ14,95, Voetbalschoenen,
Voetbalkleding, Hockeysticks, Hockeyballen,
Hockeykleding, Portemonnaies, Portefeuilles,
Actetassen, Koffers, sportieve Damesjumpers,
Damesvesten, Damesjoppers met aangeknipte
mouw, Damespantalons, Skipantalons, Libelle
Nylonkousen, Wollen herenvesten, Pullovers,
Slipovers, Anklets, Sokken, Sportkousen, Haze-
wind fixpool pantalons, Bromfietspetten, Leren
wanten, Hazewind Kinderjacks gevoerd met

alpaca, KINDERJOPPERS vanaf l jaar.
Hazewind kinderpantalons en plusfours, kinder-
sportkousen, -sokken, kinderpetten, -shawls.

Sporthuis
„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 Telef. 2131

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

Sf. Nicolaas reclame
tot ZATERDAGAVOND a.s. bij

Slagerij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

500 gr.' GEHAKT voor ƒ1,50; per kg ƒ2,25
500 gr. OSSELAPPEN ƒ1,65 per kg ƒ2,98
500 gr. Magere Lappen ƒ1,90; per kg ƒ3,48
500 gr. ROSBIEF ƒ 2,10; per kg /'3,90
LENDE (Entrecôte) en STAARTSTUK

per 500 gr. ƒ2,20; per kg. ƒ4,—.
Verder: Kalfsvlees, Varkensvlees en Lamsvlees.
250 gram rauw vet ƒ0,25; 250 gr. gedr. vet ƒ0,18
VOOR DE BOTERHAM: l « K f»f
100 gr. Ham en 100 gr. gek. worst \ »•* +~ *•* *

250 gr. LEVERWORST 35 CENT
Zelfs Zwarte Piet verbleekt van zulke prijzen!

BOEKEN
KALENDERS DOZEN POST BALLPOINTS

Boek- en Kantoorboekhandel

V. J. van Petegem
KERKSTRAAT 28 TELEF. 2793

De Sint zegt:

„Dit jaar
geef ik
een nuttig
geschenk,
n.l.

pantoffels",
HALTESTRAAT 11

•

Het kopen van

St. Nicolaas cadeaux
behoeft voor niemand een probleem te
zijn, wanneer men zich wendt tot

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Onze enorme collectie op velerlei gebied
maakt het kopen eenvoudig en makkelijk!

Naaimachinehandel «WlLCO»
Swaluëstraat 2 (hk. Kleine Krocht) - Telef. 2889

Alleen daar de uitgebreide sortering in handmachines, inlaal-
meubelen, kastmeubelen, Electr. kofjermachines, zig-zag machines
Vraagt geheel vrijblijvend een rustige demonstratie bij U thuis!

REPARATIE AAN ALLE MERKEN NAAIMACHINES.
Eventueel gemakkelijke betalingscondities

EEN SXCLUfffSF GESCHENK
vindt U bij

ttD0NANM
HALTESTRAAT 58

*

ii

ZANDVOORT

DONANDA He f FT WAT U GRAAG GSfFT!

BELLEN!!
SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Administratiekantoor A. F. HEUFT

Inrichten en bijhouden, v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATEHDRINKER - TEL. 2164

BAKKERIJ GORTER
Prinsenhofstraat 3 - Telef. 2153
Uw adres voor: BANKETLETTERS

SPECULAASPOPPEN,
PEPERNOTEN, TAARTEN enz.

Oprichtingsvergadering Supportersvereniging
v.v. ZandvoortmeeuwenMAANDAG 6 DECEMBER 1954, n.m. 8.30 uur

in HOTEL KEUR, Zeestraat. Spr. de heer M. Weber.

Het voorlopig bestuur rekent op
de opkomst van allen, die de
voetbalsport in Zandvoort op
steeds hoger niveau willen bren-
gen.

Voor de eerstvolgende

VEILING
welke zal gehouden worden op
D I N S D A G 14 DECEMBER a.s.,
kunnen dagelijks nog goederen
worden ingebracht of afgehaald.
Veilingmeester

P.Waierdrinker
TELEF. 2164

Zandv. toneelvereniging

»Wim Hildering»
VRIJDAG 10 DECEMBER '54
8.15 uur, slechts één opvoering
van de „Victorian-thriller" in
3 bedrijven

«GASLICHT»
door Patriclc Hamilton.
Vertaling Cruys Voorbergh,
in gebouw „ZOMERLUST".
Kaarten verkrijgbaar: Hilde-
ring, Kerkstraat 23, Bruyn-
zeel, Haltestraat 6, P. Keur,
da Costastraat 10 en indien
voorradig 's avonds aan de
zaal a f 1,25 + r.

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappeihandel

A Q/*4| Prinsansewec 15
. O\JL- Telef. 3O66

Nog enkele dagen
EN DE SINT STAAT VOOR DE DEUR!

Leuke cadeautjes! Practische geschenken!

NOOY
Z A N D V O O R T

SLAGERIJ

HENK VAN ELDIK
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

DAMES! Vooral op Sint Nicolaasavond is een
hartig hapje welkom. Daarom hebben wij deze
Zaterdag als reclame:
250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 et.
200 gr. Saksische Smeerworst 50 et.
150 gr. Pork 50 et.
100 gr. Rosbief en 100 gr. Jachtworst 75 et.

Aardige blikjes worst om cadeau te doen!
Lunchworst ƒ1,50 p. bl. Knakworst ƒ1,15 p. bl

Borrelworstjes ƒ1,15 p. bl.
Kleine blikjes Leverpastei .. 45 et.
Grote blikjes Leverpastei 85 et.

Onze vleesreclame:
500 gr. LENDE (Entrecôte) ƒ2,15
500 gr. OSSELAPPEN ƒ1,65
500 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ1,65
500 gr. HARD VET ƒ0,80
Alles uitsluitend eerste kwaliteit EIGEN GE-

SLACHT Rund-, Kalfs- en Varkensvlees!
ZIET ONZE ETALAGE!

Voor Sint Nicolaas en Kerstmis

Surprise-, Exclusieve-
en Luxe artikelen

H. A. van Deursen
Wijnhandel

KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532

DIT MAG WEL EENS
met dikke letters

in de krant!
GEHAKT ƒ1,15 500 gr.
GEHAKT h.oh ƒ1,60 500 gr.
FIJNE ROSBEAF ƒ2,85 750 gr.
Zuiver gesmolten RUNDVET bij gehakt

of vlees ƒ 0,25 250 gr.
GELD GEK. WORST ,/'0,75 250 gr.
Het tweede half pond voor de helft van de prijs!

HAM ƒ0,75 200 gr.
Zaterdag: 200 gr. Rookvlees ƒ0,98

LUNCHPAKKET (bij vlees):
100 gr. Ham en 100 gr. Geld. Gek. Worst ƒ0,65
100 gr. Lever en 100 gr. Pekelvlees ƒ0,85

Slager GAUS
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 21O2

GESCHENKEN VOOR GROOT EN KLEIN,
daar moet U voor in

Magazijn „Het Wonder v.Zandvoort',
zijn! Grote sortering in speelgoederen, Sola
Cassettes, Eau de Cologne's, dozen zeep, thee-,
eet- en ontbijtserviezen. Wij hebben te veel om
op te noemen. ledere avond geopend tot 9 UUR

Ook Zondag van 10 tot 4 uur.
SWALUËSTRAAT 9 - TELEF. 2418

(Achter de Haltestraat).

De Twentsche Bank N.V.
kantoor Zandvoort, VRAAGT

een jongste bediende (m. of vr.)
Sollicitaties schriftelijk.

A Het komt steeds aan op de laatste dagen, ^
j^ Dat g'Uw cadeaux aan Sint gaat vragen. A
^ Wanneer U rookwaar wensen mocht ^T
^ Bij Ladener op de Grote Krocht J
^ Vindt U een keuze, exquis en fijn, ^
^ Waarover elk verrukt zal zijn. ^

A Sigarenmagazijn ^

: Th. LADENER J
+ Gr. Krocht 25 - Tel. 2900 4

EEN NUTTIG EN WELKOM CADEAU!

Een Succes ZAKAGENDA
practisch en onmisbaar!
Een enorme keuze daarin vindt U bij:

De Eerste Zandv. Papierhandel
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2507
Oofc ruim gesorteerd in winkelzakken, ersatz,
toonbankrollen, carton, kast- en pakpapier.

DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

VERZORGT AL UW DRUKWERK

Nog een paar nachtjes slapen, nog enkele dagen
Dan komt weer de Sint met cadeautjes aandragen,
Sint weet als geen ander wat ieder graag heeft,
Vandaar dat hij zéér veel van Drommel steeds geeft.

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Een Sint Nicolaasgeschenk
dat altijd wordt gewaardeerd,
is een fraai opgemaakte
Fruitmand of Fruitschaal

KEMPs Fruithandel
KERKSTRAAT 35 - TELEFOON 2452
Levert ze U als geen ander, in ALLE prijzen.

Stichting Culturele kring «'T HELM»
THEATER MONOPOLE 8.30 uur

GRAZIGE WEIDEN
(GREEN PASTURES)

Een bijzonder filmwerk!
Uitgebreid voorprogramma.

Kaarten d fl,50 (b.i.) aan het theater op de
dag van de voorstelling vanaf 12 uur.

VRIJDAG- EN ZATERDAG-RECLAME
van SLAGERIJ BURGER:

75O gr. Kalfslappen
f 2,25

WEEKEND-RECLAME :
100 gram Ham en 100 gram Saks

A.s. Woensdag en Donderdag:
500 gr. Gehakt h.o.h. (1,25
200 gr. Pork f 0,49

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994 -2643

STENCYLWERK - TYPEWERK - EINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Phenomenaal pianospel
Hans Henkemans te horen spelen,

zoals dat Donderdag 25 Nov. in thea-
ter Monopole het geval was, bcte-
kent bijna iets bovenaards te on-
dergaan. Want of ge deze vermaar-
de meester-pianist nu hoort in
Mozart's speelse blijheid, zoals die
in de sonate in bes groot tot uil-
drukking kwam, of U onderdompelt
in het machtige epos van Beetho-
ven's laatste sonate, opus 111 in c
klein waaruit een heroïsche dyna-
rnick spreekt, of ge hem beluistert
in magische etudes van Dcbussy
van een ragfijne, serene schoonheid
met klanken als tere pasleltinten ;
of de zware geladenheid ondergaat
die hij laat klinken uit Ravel's
bundel „Miroirs" en met name het
machtige Alborada del Gracioso".
steeds opnieuw brengt deze brillant
spelende tovenaar op het klavier U
in de ban van dit phenomenale en
formidabele spel, dat slechts de
allergrootsten kunnen bereiken.
Hier zwijgt alle critiek, hier past
slechts eerbied en ontzag voor hem
die deze muziek tot uitdrukking en

leven brengt, voor hen, die deze
klanken schiepen. Een wónder-
schone avond vol diepe ontroering
en een hunkering naar steeds maar
meer, die Henkemans ons helaas
onthield. Maar ook zó was het ons
goed, want deze avond hebben wij
ons omgeven geweten door pure
schoonheid, machtig en indruk-
wekkend. Deze avond zijn wij ge-
confronleerd met de macht der
muziek, door een meeslerhand tot
ons gebracht. Deze avond hebben
wij opnieuw ervaren, welk een
ongelofelijke invloed muziek op ons
zieleleven kan uitoefenen.

Wij danken Hans Henkemans
voor deze avond ,die onvergetelijk
was, wij danken „'t Helm" die ons
dit beluisteren mogelijk maakte. K.

Operakoor
Op verzoek van de directeur ves-

tigen wij gaarne oven de aandacht,
op het feil, dat in Haarlem enkele
maanden geleden werd onaerichl
een opera-koor, iets geheel nieuws
in deze aan goede zangverenigingen
zo rijke stad.

Na enkele maanden losse koren
uit diverse opera's te hebben ge-
studeerd heeft men thans het be-
langrijkc besluit genomen een ge-
hele opera in concertvorm te gaan
uitvoeren. In studie werd daarvoor
genomen de bekende opera van
Guiseppe Verdi: „La Traviata".
De uilvoering ervan zal plaats
hebben in hel najaar van 1955 door
het koor en solisten en met bege-
leiding van hel Noordhollands
Philharmonisch orkest. Het is een
werk, dat zich uitermate goed leent
voor een uitvoering in concert-
vorm en waarin het koor in de
prachtige koorgedeelten zijn hart
kan ophalen.

Men repeteert er thans voor elke
Maandagavond in gebouw Cullura
in do Jansstraal Ie Haarlem van
8-10 uur. De dirigent is de heer
Gossc Kroese. Wij brengen gaarne
dit unicum op zanggebicd onder de
aandacht van onze lezers. Wellicht
zijn er onder ons, die dit cvene-
ment van opera-zingen willen gaan
medemaken.

fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9
TELEFOON 215O



Voor al Uw Sint Nicolaas aankopen
Textiel-
en Confectiemagazijn „DE WAAG Haltestraat 4O, Tel. 2O87

Een enorme keuze in alle afdelingen!
Deelnemer St. Nicolaas-actie

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

Gevestigd:

P. VIJLBRIEF
ARTS

Hoge weg 43
Zandvoort. Tel. 3355

SPREEKUREN:
Ziekenfonds 7.30-8.15
Particulieren 12.30-1
en volgens afspraak.

WONINGRUIL Zandvoort.
Modern huis, dicht bij zee,
5 kamers, zolder en garage,
voor groter. Br. no. 27-49
bureau van dit blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,- p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7
Grote gemeubileerde ZIT-
SLAAPKAMER m. keuken
TE HUUR. Br. no. 27-48
bureau van dit blad.
WINKELHUIS TE HUUR
GEVRAAGD, event. met
overname inventaris. Liefst
centrum. Joren, Tempe-
liersstraat 48rd. Haarlem.
Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

ST. NICOLAAS en zwarte
Piet COSTUUMS te huur.
Zomerlust, Kosterstraat 5,

VERLOREN
WIE O WIE? vond
GOUDEN SCHAKEL-

ARMBAND
aandenken aan mijn moe-
der. Hoge beloning. Gast-
huishofje 4.

Filmstrookprojector
het mooiste St. Nicolaas-
geschenk.Voor jong en oud.
Demonstratie aan huis.

FIPRON FILM, Dr. Smit-
straat 8 - ZANDVOORT,

Telef. 2851.

Café Oernstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Gun Uw kinderen
een pleziertje!
en neem hen mede naar het hoofdkwartier van

Sint Nicolaas (H«,itestraat4)
U behoeft daarvoor alleen

Uw inkopen in Zandvoort
te doen

Bij haast ALLE winkeliers
kiijgt U zegels, die U recht geven met Uw kinderen

naar St. ftiicoSaas te gaan en
een cadeau uit te zoeken!

Een keuze uit honderden geschenken:

Zorgt U, dat Uw opplakvel een
veelvoud van 25 zegels bevat,
dus: 50, 75, 100, 125, 150 stuks enz.

Koopt in Zandvoort
Vraagt Uw zegels
Grote service

ENORME SORTERING
VOORDELIGER DAN DE STAD!

CANZEEORD SPELEN
LEGPUZZLES
DAMSPELEN
RACE-AUTO's
BROMTCLLEN
BORDUUR DOOSJES
KINDERSTCELTJES
DAMESKOUSEN
POPPEN
SCHOOLBORDEN
VERFDOZEN
KLEURBOEKEN
LEESBOEKEN
CHOCOLADELETTERS
DOZEN BONBONS
DOOSJES ZAKDOEKEN
KOFFIEFILTREERPOTTEN
enz. enz.
(Ook voor volwassenen
aardige geschenken).

Wegens overstelpende drukte i?i het hoofdkwartier van St. Nicolaas
zal behalve Zaterdag 4 Dec. O O K VRIJDAG 3 DEC. GELEGENHEID
zijn TOT het INWISSELEN van de BONNEN van 3-5.30 uur waarbij
U een keuze krijgt uit een geheel nieuwe serie fraaie geschenken.

Laatste zittingsdag van Sint Nicolaas
Zaterdag 4 Dec. van 3-5.3O u.

daarna van 7 tct 9 uur zonder Sint Nicolaas.
Actiecomité.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

DE SOM
Was- en Droog-
machine-verhuur
HAARL.STRAAT 43

TEL. 3199

Dame alleen VRAAGT ongemeubil.

gedeelte van woning
gr. kamers, per 15 Januari of l Februari 1955.

Br. no. 27-47 bureau van dit blad.

Nette jongen gevraagd
voor loop- en winkelwerk.

Vishandel KERKMAN & LOOS, Haltestraat 16.

Mogen wij
U helpen

denken,

Bij het
kiezen van

geschenken?

Voor het hele gezin: PHILIPS TELEVISIE v.a.
ƒ495,-, ƒ697,- en hoger. Groot beeld ƒ1095,-,
ƒ1395,- en hoger. Uw antenne wordt vakkundig
geplaatst. Deze week: Voetbal, toneel, St.
Nicolaas Kinderfeest, alles in Uw huiskamer.
PHILIPS RADIO. Prachtig van toon en uiterlijk.
In iedere prijsklasse een kwaliteitsproduct.
Vanaf ƒ98,- tot ƒ3140,-.
Een persoonlijk geschenk voor MAMMA: Een
electr. koffiemolen ƒ48,—. Een electr. brood-
rooster ƒ25,50. Een electr. strijkbout ƒ12,-.
Een stofzuiger, een wasmachine, een fornuis etc.
Een persoonlijk geschenk voor PAPPA:
PHILIPS droogscheerapparaat ƒ49,75. Philips
Inphraphil /'37.50. PHILIPS Platenspeler.
PHILIPS WISSELAAR. Een pantalonpers J18,70
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
op prettige wijze de betaling met U.
RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTHAAT 7 - TELEF. 2534.

Erkend Philips service Dealer.

eitt /

met

WIJNEN EN GEDISTILLEERD

Zandvoortselaan 373 - Bentveld
TELEFOON O 25OO - 27145

Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Geeft op DONDERDAG 9 DEC. 1954
een reprise van de

Franse avond
De heer P. SPRONKERS zal aan de hand van
KLEURENFILMS een lezing houden over hel
zo mooie en interessante Frankrijk.
AANVANG 8 UUR. „ONS HUIS".

Entree leden 50 cent, niet-leden 75 cent.

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 3060
Tevens het adres vooral
Uw bloemen en planten.
Elke dag
verse bloemen l

Theater „Monopole"
jDir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Zaterdag 4 t.m. Maandag 6 Dec. 8 uur
JEAN MARAIS en FRANCOISE ARNOUL
in:

Meisjes slaapzaal
18 meisjes gingen slapen, 17 werden et-
wakker Wie vermoordde Vissia Berg?
Een zonderlinge affaire die de jonge
inspecteur Marco voor grote problemen
stelde. Toegang 18 jaar.

Dinsdag 7 en Woensdag 8 December 8 uur
JOAN CRAWFORD - MICHAEL WILDING
GIG YOUNG - DOROTHY PATRICK in:

Lied van verlangen
In technicolor. - Onthullingen uit het
privé leven van een wereldberoemde
artiste. Toegang alle leeftijden.

Zondagmiddag 5 December 2.30 uur
Het grote zangwonder BOBBY BREEN in:

Hart van goud
Toegang alle leeftijden.

DOWDERDAG 9 DECEMBER GERESERVEERD
voor Stichting Culturele Kring „'T HELM".

Wat denkt U van een
NIEUW MONTUUR
KOMPAS
LEESGLAS
BRILETUI
LOUPE
BAROMETER
THERMOMETER

Als welkom'
St. Nicolaas geschenk?

Wij hebben een goede en voorname keuze!
DEELNEMER SINT NICOLAAS-ACTIE.

LOOMAN
TELEFOON 2174

speci
HALTESTRAAT 5

<? Sinterklaas
draagt ze zelf!

Warme pantoffels en
bontlaarzen c
ook voor de kinderen, v.a, C

Brossoïs Schoenhandel
GROTE KROCHT Altijd apart en chic!

Neder!. Reisvereniging
Consulaat Zandvoort

MAANDAG 6 DECEMBER
8 UUR precies
in, gebouw „ZOMERLUST"
vertoning van de kleurrijke
winterfilm en de fraaie
serie kleuren-dia's:

NAAR EHRWALD
(de parel van Tirol).

Inleiding en commentaar door
de heer C. MAAS uit Epe.

Kaarten verkrijgbaar bij de
boekhandel: Bakels, Lorenz,
en Esvé en indien voorradig
des avonds aan de zaal.

ENTREE ƒ!,- voor leden,
ƒ1,25 voor introducé's.

EEN AVOND VAN DE
NED. REISVERENIGING!

Voor
centrale verwarming
en autom. oliestook-

inrichtingen:

N.V. My. HOLSTER
OVERVEEN

Telef. K 2500, 15597 en 19057
Voor alle inlichtingen:

Fa. J. K. Feenstra
HALTESTR. 57 - TEL. 2065

ZANDVOORT
PRIJSOPGAVE KOSTELOOS

Restaurant «La Mer»
ZEESTRAAT 26 - TEL. 2196

Dagelijks
Bami en Nasi Goreng

Heden weer elke
dag onze bekende
Erwtensoep

met vlees en spek; afgehaald

p. liter 75 et.

Begrafenisonderneming

A. KUIK
SWALUESTR. 15 - TEL. 2198
Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W IE L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.
SMEDESTRAAT 19

Luister nu
hoe
luisterrijk!

Apparaten, die door een 3-dimen-
sïonale opstelling der luidsprekers
een ongekend plastische erx een
ongekend zuivere klankweergave
bieden.

Prijzen vanaf
f 478,00

Technisch Bureau
FEENSTRA

Haltestraat 57 Zandvoort Telefoon 2065

Vleeshouwerij

COR VAN ELDIK
Haltestraat 12 Telef. 2616

DAMES.' Dat de vleeswaren van Vleeshouwerij Cor van Eldik
van een zeer hoog gehalte zijn, is DINSDAG 30 NOV. op de
SLAGERS-VAKWEDSTRUD te Haarlem bewezen.
De door mij ingezonden gekookte worst, Leverworst, Galantine de
Veau en Hampastei werden respectievelijk met DRIE EERSTE
PRIJZEN en een TWEEDE PRIJS bekroond. Ook V kunt hier-
van profiteren.
Voor dit weekend- met al haar zoetigheid is er toch altijd- plaats
voor hartigheid. ALS RECLAME:
250 gr. van onze met een Ie
prijs bekroonde Geld. Gek.
worst voor 85 CENT
200 gr. van onze met een Ie
prüs bekroonde
LEVERWORST voor 50 CENT
100 gr. Pekelvlees en ( n -jti
100 gr. Jachtworst S •' 3

100 gr. Rosbief en l n -re
100 gr. Saks <;«•':>

500 gr. prima Runderlappen ƒ1.65
500 gr. Varkenscarb. (sch.) ƒ1,65
500 gr. Varkenscarb. (rib) ƒ1,75
500 gr. Varkenscarb. (haas) ƒ1,85
500 gr. Prachtige vaste

KALFSLAPPEN .... n,90
500 gr. KALFSFRICAND. .. f2,50
500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,25

Ziet onze etalage!

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet ƒ566,-. H. M,W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
pleet ƒ558,-. Agent Ralleigh en Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 TELEF. 2323
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Zandvoorts oudste inwoonster
ging 9*Decemfaer haar 1 00ste levensjaar' in

Het Zandvoortse geslacht
wordt oud, héél oud, dat
is een algemeen bekend
feit. Leeftijden boven de
90 jaar zijn onder de
oude Zandvoorters geen
zeldzaamheid, integen-
deel, een volkomen nor-
maal verschijnsel. Maar
dat een Zandvoorter, in
dit geval een Zandvoortse,
haar honderdste levens-
jaar inging is iets, wat
toch maar héél zelden
voorkomt.

Dit zeldzame feit her-
dacht Zandvoorts oud.-
ste inwoonster, Mevr.
Jannetje van der Mey,
beter bekend als tante
Jans de Kraai, op 9 Dec.
1.1., want op die dag
vierde zij haar 99ste ver-
jaardag en trad dus haar
honderdste levensjaar in.

Wanneer we in haar
gezelschap zijn en spre-
ken met deze zeldzaam
krasse en vitale vrouw,
dan wordt het historie-
boek van Zandvoort héél
wat bladzijden terugge-
slagen en treedt het
Zandvoort van voorheen,
naarmate zij meer gaat
vertellen, U helder en
duidelijk voor ogen.

Want deze bijna honderdjarige
bezit nog een helderheid van geest,
een herinneringsvermogen, dat bij-
na ongelofelijk is. Niet alleen uit
haar eigen leven, maar óók uit dat
van haar ouders en grootouders
weet ze U nog ongelofelijke ver-
halen te vertellen, zodat zelfs de
Franse bezettingstijd voor U leven
gaat.

Tante Jans vertelt ons van Zand-
voortse bommen, die voor de Zand-
voortse kust door Engelse oorlogs-
schepen werden beschoten, omdat
ze tijdens de Franse overheersing
aan 't vissen waren, hetgeen de
Engelsen verboden hadden. Ze ver-
telt, hoe bij het verbouwen en af-
breken van drie oude huisjes van
Grietje de Bode (van Duivenboden)
aan het Bodeslop, tussen de muren
gemetseld het geraamte van een
Franse soldaat werd gevonden,
alleen aan de knopen en aan z'n
sabel, konden ze nog zien, dat het
een Franse soldaat was geweest.
En Arre Wumpie, (Willem Bluijs)
familie van haar mans kant, die
óók Bluijs heette, kreeg in z'n huis
ruzie met een ingekwartierde
Fransman en werd zó driftig dat hij
hem oppakte, naar buiten droeg, en
daar die vent z'n rug „stikkent
sloeg tegen 't stoepie". De Frans-
man was zo dood alsr een pier, maar
gelukkig was het vlak voor de be-
vrijding, zodat zijn ondoordachte
daad geen gevolgen had.

Tante Jans vertelt van haar
grootvader, dia van Koning Willem
I een ridderorde kreeg, wegens
bijzondere onderscheiding in de
tiendaagse veldtocht in 1830. Het
was dezelfde grootvader, Jan van
der Mey, die werd ingelijfd bij het
leger van Napoleon en met nog
twee andere Zandvoorters, Jan van
der Mije en Jan Zwemmer tot vlak
voor Moskou kwam. Ze kregen geen
eten meer en geen soldij en liepen
van Moskou door Duitsland terug
naar Zandvoort. Toen ze in hun
dorp terug kwamen, hadden ze
„verschrikkelijk stikkende biene".

p^ -̂>J»^%È -̂öI%"i'--!f-,zv ;ï-~^c. '^•^.*^~»-^--
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„WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF:
„Jaere berom waere de sup-

porters hardstikke blauw.
Nou benne ze geel-blauw!

Jae, jae!"

Foto Bakels

Ja, als tante Jans het op haar
heupen krijgt, maar dat gebeurt
niet zo héél dikwijls, dan praat ze
honderd uit en dan zou men uren,
uren lang kunnen luisteren.

Zij werd geboren in de Spoor-
straat, vlak achter het huis van
„Ouwe Leen de Bakker (van der
Werff), op 9 December 1855 in een
gezin mét tien kinderen. Haar vader
was schipper op een schuit bij
„Ouwe Jaap van Stropie". Ze
huwde met Hendrik Bluijs, een
zoon van „de oude grijskop"- en na
16 jaar gehuwd te zijn geweest
stierf haar man en bleef zij achter
met 4 kinderen.

Er zal welhaasl geen inwoner
van Zandvoort gevonden worden,
die een zó druk en arbeidzaam
leven achter zich heeft als onze nu
bijna honderdjarige. Van haar 7de
tot haar llde jaar ging ze op school
bij meester van der Willik aan de
Hogeweg, ze weet nog héél goed,
dat die school om half twaalf uit-
ging en om twee uur weer beeon.
Maar in die paar uren moest ze dan
ruim 12 km. lopen, om even aan
haar vader het middageten te bren-
gen, wanneer die op z'n land aan
't werk was in de maanden, dat de
visvangst stil stond. Drie paelen
(km.) langs het strand en nog eens
drie paelen het duin in en dan weer
terug. Haar eigen eten nam ze dan
óók mee en at dat bij vader- op.

Haar bijnaam Jans de Kraai,
waarop ze maar wat trots is, dankt
ze aan het feit, dat haar vader een
tijdlang schipper was op een bom,
die toebehoorde aan de rederij
Kraai. Op de piek droeg die schuit
aan beide kanten de afbeelding van
een kraai. Kwam vader Maarten in
zicht, dan riep men op het strand:
„De kraai komt binnen" en schip-
per Maarten kreeg de bijnaam:
„Maarten de Kraai", waarna zijn
dochter niet anders werd gekend
als Jans de Kraai.

Thans woont tante Jans al méér
dan 35 jaar in bij haar zoon, de heer
J. H. Bluijs, die aan de Buureweg
No. 5 één der alleroudste Zand-
voortse café's exploiteert.

Ze weet nog héél goed, dat Zand-
voort zó klein was, dat je het ge-
heel kon overzien en niet verder
reikte dan van Hogeweg tot aan de
Prinsenhofslraat. Zij vertelt van
vechtpartijen in de „bloed en spek-
buurt" op avonden vóór de vissers-
vloot zee koos en verhaalt van de
„vuurboet" die met kolen werd ge-
stookt en een lichtbaken was voor
de vissersschepen. De vuurboet, dio
later werd vervangen door de pl.m.
9 meter hoge vuurtoren, op de
plaats, waar later de oude water-
toren stond. Tante Jans weet nog
als de dag van gisteren, dat het
Noordzeekanaal werd gegraven en
de pieren in IJmuiden werden ge-
bouwd. Ze ging naar dit interes-
sante werk wel eens kijken met
vader en moeder, of met tante
Griet en ome Leen. Ze was toen:
„laet es kijke", zegt ze „een jaer of
tien". Aan, del pieren werd toen het
eerste voorbereidende werk ver-
richt. „Ik zie nóg de mensen daer",
zegt ze. „Met kro-wagens werd het
zand de zee in gekrojcn".

Wat haar harde werken betreft,
van haar 14de tol haar 28stc jaar
was ze bij het expeditiebedrijf van
de firma Bakkenhoven, luier de
firma Van der Schinkel. Elke dag
liep ze heen en weer met de ezel-

wagen naar Haarlem over de Zand-
voortselaan. Op de wagen zitten
was er meestal niet bij, want die
ezels liepen zó langzaam, dat je ze
meestal een héél eind vóór kwam.
Toen haar man ziek werd, ging ze
elke dag lopend naar Haarlem met
vis, om die daar te verkopen. Ver-
schillende malen daartussendoor
liep ze nog weer eens extra naar
Haarlem, om fruit voor haar zieke
man te halen, of een lekker stukje
vlees, want fruitwinkels noch sla-
gerijen kende Zandvoort in die tijd.

En wanneer ge zo onder al deze
verhalen Zandvoorts oudste in-
woonster eens ongemerkt gadeslaat,
dan is het haast ongelofelijk, dat
deze vrouw haar honderdste
levensjaar ingaat. Haar ogen kun-
nen fonkelen als ze in het vuur van
haar gesprek geraakt, de kleine,
fijne handen liggen dan rustig in
haar schoot of gebaren heftig om
het gesprokene kracht bij te zetten.
Op het nu met rimpels doorploegde
hoofd staat, helderwit gesteven, het
Zandvoortse kapje. Nog altijd
draagt ze het oude Zandvoorlse
costuum.

Haar lichaam ondergaat nu de
tekenen van hoge ouderdom. Buiten

komt ze nog slechts weinig. Maar
éénmaal per jaar gaat ze toch nog
altijd mee met de tocht van de
Zandvoortse oudjes. Dan kruipt ze
nog in de schommel of klimt op de
wip en ze geniet als een kind in de
speeltuin. Ze doet nog alles zelf.
Naait zelf haar kleren en leest nog
zonder bril. Ze interesseerl zich
nog voor alles, voor het nieuws in
de kranten en voor haar familie en
het komt wel voor, dat haar oudste
zoon, die de 60 reeds is gepasseerd,
een reprimande van haar ontvangt
voor zijn „moderne ideeën". „In
onze tijd zou dat niet gebeurd zijn"
zegt ze dan.

Rustig en tevreden glijdt haar
leven verder op deze hoge ouder-
dom. Het vervult met eerbied en
ontzag in haar nabijheid te zijn.
Een leven van hard werken, van
zorgen en ploeteren ligt achter haar.
„Wat geeft dat", zegt ze, „van wer-
ken wordt een mens niet oud en je
moet er pas mee ophouden, wan-
neer je er geen fut meer voor
hebt. Daarom blijf ik werken, zo-
lang ik er fut voor heb". Wat is het
een voorrecht, om zó, tevreden en
gelukkig, een zó gezegende ouder-
dom te mogen bereiken. K.

Strandweg 21 - Zandvoort

Orchestre Francis Kreiter

1954
MENU a f 1 2,50
Jambon d'Ardennes

a l'Argenteuil
Oxtail Clair

Homard Thermidor
Sc. Cardinal - Riz Sec

Dindonneau rôti
Puree des Marrons
Compôte de Nice.

Pouding Noël
Flambé au Hhum

Gelieve tijdig
Uw tafel

te reserveren

*Telef. K 2507-2163

Behandeling gemeentebegroting
Aan de behandeling der gemeente-
begroting voor 1955, die in de
raadsvergadering van Dinsdag en
Woensdag plaats had, gingen Dins-
dag 30 Nov. interessante alge-
mene beschouwingen vooraf van de
meeste raadsleden die wensen en
grieven kenbaar maakten, verlang-
lijstjes indienden van hetgeen zij in
het komende jaar gaarne tot stand
gebracht zouden zien en critiek
lieten horen op het Rijk, dat de
gemeentelijke autonomie aanzien-
lijk beknot en de uitkeringen zo
lang op zich laat wachten. Dit
laatste was een punt, waarover zo
goed als alle raadsleden hun ern-
stige bezorgdheid lieten horen.
Terwille van de plaatsruimte me-
nen wij het beste te doen, het ant-
woord van de voorzitter op de vele
gestelde vragen te geven, hetgeen
het gevraagde duidelijk doet mt-
komen.

De burgemeester antwoordde de
raadsleden ongeveer als volgt door
in de eerste plaats op te merken,
dat óók hij de prettige en demo-
cratische verhouding in de raads-
vergaderingen ten zeerste roemde,
zoals deze de laatste tijd tot uiting
kwam. Het algemeen verzorcings-
peil in de gemeente is nog lang niet
bereikt, een enorme achterstand
moest worden ingehaald, dat de
begroting daarom in deze aan
Zandvoort hoge eisen stellende
jaren een tekort vertoont, moet
zoker niet verontrustend worden
beschouwd. Wat de verhouding
„Rijk-gemeente" betreft en de daar-
aan verbonden uitblijvende ver-
goeding voor politiekosten, meende
spreker er inderdaad goed aan te
zullen doen, zijn koffertje maar
weer eens te pakken en opnieuw
naar Den Haag te gaan. Spreker
toonde zich zéér teleurgesteld over
deze trage gang van zaken, doch is
vastbesloten te trachten, deze al-
faire in de eerste helft van het
volgende jaar uit de wereld te
helpen. De woningbouw gaat ver-
heugend snel, maar volgens spreker
nog altijd niet snel genoeg. Begin
volgens jaar zal worden begonnen
met de restauratie van do kcrk-
torcn.

Wat het Zuiderbad betreft, werd
het beroep der gemeente op de
Kroon verloren. Er is nu gelegen-
heid, om het gehele probleem nog
eens te overzien, doch spreker be-
loogt, dat het Zuiderbad er moet
en zal komen.

Wat het Boulevardcentrum be-
treft, acht spreker het beter, deze
naam daarvoor te gebruiken, en
niet „zomercentrum" of „millioe-
nenplan". Optimistische en méér
pessimistische geluiden hadden de
raadsleden daarover laten horen,
doch dit plan zal geen fantasie
blijken te zijn. Een zéér.groot ge-
deelte ervan zal ook 's winters in
gebruik zijn door bewoning of
anderszins. De combinatie is thans
druk bezig, de plannen verder uit
te werken, die niet door één archi-
tect zullen worden verwezenlijkt.
De gemeenteraad zal ervoor moeten
zorgen, dat fantasieën worden ver-
ankerd.

Voor opname van Zandvoortse
bejaarden in het nieuwe bejaarden-
tehuis zal het financiële gedeelte
geen onoverkomelijke hinderpaal
gaan vormen. De basis van „vrij-
willigheid" blijft echter hoofdzaak.

Het verlies van „Ons Huis" over
de verkoop waarvan de gemeente
onkundig was, acht spreker niet zo
erg. Aan een verenigings-cenlrum
moeten hogere eisen worden ge-
sleld. Spreker meent hiervoor
tijdelijk straks de oude U.L.O.school
te zullen kunnen gebruiken, waar-
na mettertijd tot de bouw van een
nieuw centrum zal moeten worden
overgegaan.

Wat de portefeuille „wederop-
bouw" betreft, moesten mot het
oog op de geweldige belangen voor
de gemeente persoonlijke kwesties
worden opzij gezet. Persoonlijk is
spreker echter van mening, dat de
portefeuille wederopbouw in zijn
handen behoort en in die van nie-
mand anders, publieke werken en
wederopbouw zijn makkelijk te
scheiden en het zou zeker het con-
tact met do weihouder verinnigen.
Spreker draagt over deze ver-
deling geen rancune, maar blijft
het fout vinden.

Aankopen bij Zandvoorts mid-
denstand zal van gemeentewege
zoveel mogelijk worden gestimu-
leerd, maar kan niet altijd. Men
leeft in Zandvoort nu eenmaal niet
op een eiland.

Een project voor nieuwe straat-
verlichting, met nieuwe adviezen
van Philips zal binnenkort de raad
bereiken.

De tram gaat volgend jaar Octo-
ber weg. Daarom zullen met spoed
voorzieningen voor de busverbin-
ding moeten worden getroffen. Of
een opheffing van het bouwverbod
aan de Zandvoortselaan verstandig
is, meent spreker te moeten betwij-
felen. Voor nieuwe woningen voor
grote gezinnen treft het college
voorbereidingen. Thans méér dan
ooit blijft een voorzichtig gemeente-
beleid aan te bevelen.

* =:= H=
De behandeling der gemeente-

begroting, welke daarop Woensdag-
middag plaats had, bood geen on-
overkomelijke moeilijkheden. Alles
ging van een leien dakje totdat het
hoofdstuk „openbare veiligheid" de
gemoederen in beweging bracht.
Men wist van deze begroting na
eindeloos gepraat ƒ6200,— af te
knabbelen. Verheugend was onge-
twijfeld daarbij, dat het hier niet
tegen de politie op zichzelf ging,
maar véél meer als protest van de
raad tegen het uitblijven der Rijks-
vergoedingen. Als één man kwam
men daartegen op en wilde om deze
reden dan ook de uitgaven zoveel
mogelijk beperkt zien. Deze vast-
beradenheid is o.i. evenzeer te
loven als af te keuren. Er kwamen
punten in het geding, die zeker niet
zonder meer kunnen worden aan-
vaard, omdat hier de algemene
veiligheid gevaarlijk dicht in het
gedrang kwam te staan. Wij menen,
dat deze kwestie véél beter in be-
sloten vergadering had kunnen
worden afgedaan. Men zou dan in
staat geweest zijn, wat méér vrij-
uit te spreken, zowel in vragen als
antwoorden en vermoedelijk dit o.i.
gevaarlijk standpunt van „beknot-
ten, waar dat mogelijk, ja zelfs
onmogelijk is", voor een gedeelte
hebben laten varen. De kwestie
„munitie" b.v. is niet voor allemans
oren bestemd. Er zijn nu eenmaal
bij de politie afdelingen, die ge-
heimhouding vragen. Wij vermoe-
den dat dit muisje nog wel een
staartje zal hebben. Laat ons hopen
dat het Rijk voor deze vastberaden
houding van de Raad zwichten zal
en zal gaan betalen. Dan zal véél
gewonnen zijn en is zeker een
soepeler houding van onze ge-
meenteraad te wachten, die men
deze stugheid, die zéér begrijpelijk
is, zeker niet verwijten- kan.

Wij hebben ons verbaasd, dat de
raad aan de directeur van publieke
werken ƒ1000,— toestond als bij-
drage in de kosten om een auto aan
te schaffen in verband met zijn
gezondheidstoestand. Een mooi ge-
baar en wij gunnen de heer Deute-
kom een auto van ganser harte,
maar wij hebben zo het idee, dat
zijn salaris met deze ƒ1000,— tóch
in feite minder zal gaan bedragen
dan nu zónder auto. Van „ermee
uitspringen" zal wel geen sprake
zijn.

„'t Helm" zag zijn request om
subsidie-verhoging in handen ge-
steld van B. & W. Om pl.m. 6 uur
kwam daarna hel einde van het
begrotingsdebat, dat in een prettige
sfeer verliep en waarin de meest
belangrijke lijnen voor het komende
jaar weer werden uitgestippeld.
Moge 1955 wat de begroting betreft,
uitsluitend „meevallers" brengen.

K.

Interessante ouderavond
Dr. Albert Plesmanschool

In gebouw Zomerlust hield de
oudercommissie der Dr. Albert
Plesmanschool Woensdagavond een
druk bezochte ouderavond. De
voorzitter van de oudercommissie,
de heer A.J.H.M. Kransen wees in
zijn openingswoord op het prettige
contact tussen ouders, leraren en
oudercommissie en zeer speciaal op
de taak der ouders bij het volgen
van de vordering hunner kinderen
op school.

De heer J. Ramkema, het hoofd
der school, hield hierna een korte
causerie over de gang van zaken iri
zijn school, welke thans het eerste
leerjaar doormaakt en reeds 173
leerlingen telt.

De avond kreeg wel een zeer
bijzonder interessant karakter door-
dat de heer Hilenius, die als
regeringsvertegenwoordiger enkele
malen een reis met dei Willem Ba-
rentz medemaakte, deze avond
eerst een boeiende causerie hield
over leven en werken tijdens de
walvisvangst, waarna hij na de
pauze de door Dr. Melchior opge-
nomen films over dit onderwerp
vertoonde. Met grote belangstelling
werd een en ander door de aan-
vvezigeii gevolgd.

De oudercommissie kan met vpl-
doening op deze avond, die zéér in-

, terugzien.

Voor de «Stille armen»
Het is zeer verheugend te kunnen

vermelden, dat reeds velen spon-
taan gevolg hebben gegeven aan
onze opwekking voor de Kerst-
inzameling t.b.v. de stille armen.

Hier volgt de tweede verantwoor-
ding: Mevr. J.G.-C. ƒ5,-; Th.C. P.
ƒ!,-; Fa. J.Th.K. ƒ10,-; v.P. f5,-;
L.J.B. ƒ50,-; S.S. ƒ10,-; M.D. f 10,-;
Mij. Z.D. ƒ100,-; A.H. ƒ5,-; Fa. v.
P. &Zn. ƒ5,-; J.E. ƒ5,-; H.H. ƒ10,-.
Totaal ƒ216,-. Vorig totaal f330,-.
In het geheel ontvangen ƒ546,-.

Mogen wij nogmaals een beroep
doen op Uw offerbereidheid. U
helpt hierdoor mede te bevorderen,
dat zij, die door buiten hun schuld
liggende oorzaken in armelijke om-
standigheden zijn geraakt, met de
Kerstdagen eens een extraatje heb-
ben. Zoudt U hiervoor niet een
kleinigheidje willen afstaan?

Giften worden gaarne in ont-
vangst genomen door de heren S.
Slagveld, Koninginneweg 26 en J.A.
B. van Pagée, Brederodestraat 35 te
Zandvoort. Ook kunt U Uw bijdra-
gen storten op postrekening 499496
t.n.v. S. Slagveld.

Het Comité:
Mr. H. M. van Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. van Pagée.

GROTE ACTIE
tot bestrijding van ratten
pok dit jaar zal, zoals reeds enige
jaren is geschied, een landelijke
actie tegen de bruine rat worden
georganiseerd, n.I. in de week van
11 tot 18 December. Het personeel
van de dienst van Publieke Werken
zal daarbij een belangrijke rol
spelen, want zij moet zorgen, dal
de actie vloi verloopt en een suc-
ces wordt. Zij zijn het die de bevol-
king met raad en daad terzijde
moeten staan.

De praktijk heeft reeds bewezen,
dat het noodzakelijk is het vergif-
tigde lokaas bij het publiek thuis
te brengen en daar op aanwiizing
van belanghebbenden uit te leggen.

De gemeente zal daarom in wij-
ken worden verdeeld, zodat de ge-
hele gemeente in een dag zal zijn
afgewerkt.

Het Is echter dringend noodzake-
lijk, dat alle ingezetenen, van Zand-
voort aan deze actie hun volle
medewerking verlenen.

De schade welke de ratten ver-
oorzaken is zó groot dat verwacht
mag worden dat ieder hieraan
medewerking zal geven.

Maandag 13 December a.s. kunt
U dus een lid van het personeel
van de dienst van Publieke Werken
aan Uw huis verwachten. Stuur
hen niet weg met de mededeling
wij hebben geen ratten. Laat het
personeel Uw woning of tuin en
schuur nazien, het is in Uw eigen
belang.

Kampioenschap van
Zandvoort klaverjassen

De K.J.C. „Zandvoortmeeuwen"
laat a.s. Zaterdagavond om 8 uur
haar jaarlijks kampioenschap van
Zandvoort klaverjassen spelen in
gebouw Zomerlust. Deze wedstrijd
mag geen enkele klaverjasser
voorbij laten gaan, daar het om
waardevolle prijzen gaat en daar-
enboven de opbrengst voor een
goed doel is. Vooral de leden van
Zandvoortmeeuwen raden wii aan
te komen klaverjassen en ook de
Zandvoortse klaverjasverenigingen
nodigen wij hierbij nogmaals uit te
komen spelen. Na het klaverjassen
wordt een gezellig bal gehouden
onder leiding van H. Hildering met
muziek van „The Moonlight Sere-
naders".

Uniek jubileum
Op 15 December a.s. hoopt de

heer Jos. van Deursen zijn 35-jarig
jubileum als timmerman te vieren.
Deze 35 jaar heeft hij practisch on-
afgebroken gewerkt bij de Firma
Corn. Slegers. Voorwaar een uniek
jubileum, zodat het de jubilaris op
die dag wel niet aan belangstelling
zal ontbreken!

Supportersvereniging
Geel-blauw» opgericht
Maandagavond is in hotel Keur

opgericht een supportersvereniging,
die men „Geel-blauw" noemde, de
kleuren van de voetbalver. „Zand-
voortmeeuwen". Algemeen was men
van oordeel, dal een supporters-
vereniging in Zandvoort op hel
voetbalspel in Zandvoort stimu-
lerend zal werken, hetgeen, door-
dat voor het eerste elftal, dat zich
óók Zondag j.l. in de kopgroep
handhaafde, nog alle kansen aan-
wezig zijn, méér dan ooit nood-
zakelijk werd geacht.

Naast het doel, orn vooral Zand-
voortmeeuwen in alles met raad en
daad terzijde te staan, heeft men
zich als eerste taken gesteld om op
tiet Zandvoortmeeuwen-terrein ten
ipoedigste bij wedstrijden van het
eerste elftal muziek op het terrein
te krijgen; voorts de plaatsing van
een scoring-bord met tijdklok; naar
de wedstrijden te reizen in geor-
janiseerd verband en feestavonden
te organiseren vooral voor de ad-
spiranten en junioren. Voorts op
velerlei wijze de propaganda voor
de voetbalsport in Zandvoort met
kracht ter hand te nemen. Een
voorlopig besluur werd gevormd,
bestaande uit de heren M. Weber,
voorzitter, en de heren L. Bluijs, E.
Bol en W. Zwemmer, leden. Een
irool aantal leden meldde zich
.ntussen reeds aan.

Door middel van circulaires en
op andere wijze zal direct worden
aangevangen om het ledenaantal
van de nieuwe supporlersvereni-
jing zo hoog mogelijk op te voeren,
waarvoor een grootscheepse propa-
ganda-actie binnenkort door het
voorlopig bestuur zal worden be-
cend gemaakt.



School-Sint Nicolaasviering
De school-Sinti Nicolaasviering,

die dit jaar voor het eerst door alle
Zandvoortse scholen van Woensdag
lot Vrijdag j.l. gezamenlijk werd
gevierd, zal zeker de organisatoren
de voldoening hebben geschonken,
dat door een perfecte organisatie
en een enthousiaste medewerking
van al het onderwijzend personeel,
een resultaat werd geboekt, dat met
ere mag worden genoemd.

Na de succesvolle programma's,
die Woensdag aan de leerlingen der
2de en 3e klassen werden geboden
in theater Monopole, volgde Don-
derdag een bezoek van Sint Nico-
laas met zijn knecht aan alle 1ste
en 2de klassen en enkele kleuter-
scholen, waarna dit bezoek Vrijdag-
morgen besloten werd met de beide
laatste kleuterscholen, die daarna
in optocht, met Sint Nicolaas voor-
op. naar Monopole trokken, waar
de kleuters een voer hen samen-
gesteld programma werd geboden,
waarvan zij kostelijk genoten. Het
levende poppenspel, somengesleld
door Mej. A. Kemp, thans voor de
kleuters in een ietwat gewijzigde
vorm, bleek ook thans weer sterk
tot de verbeelding der kleinen te
spreken en bleek in alle opzichten
op de kleuters te zijn ingesteld.
Mej. A. Kemp heeft met deze
.,levende poppenkast" een wel zéér
bijzondere prestatie geleverd.

Het hoogtepunt van de viering is
ongetwijfeld geworden de onvoering
van het toneelspel ,.Roderik de
tovenaar'', geschreven door Fred.
Berens, waarvoor de heer H Dees.
onderwijzer aan de Karel Door-
manschool, de nieuwe muziek
schreef. De opvoering geschiedde
Vrijdagmiddag in theater Monopole
voor de 3de, 4de, 5de en een ge-
deelte dei 6de klassen van de lagere
scholen. Des avonds voer de overige
hoogste klassen, de U.L.O. school en
de R.K. naaischool. waarbij thans
óók vertegenwoordigers van de
Ouder-commissie aanwezig waien,
alsmede Zandvoorts burgemeester
met echtgenote, de gemeente-arts
Dr. J. van der Meer en enkele
raadsleden.

De slotvoorstelling werd geopend
met een welkomstwoord van de
voorzitter van het school St. Nico-
laasccmité, de heer A. Mabelis Jr.,
hoofd van de Karel Doormanschool,
die wees op de moeilijkheden, die
bij deze eerste gezamenlijke vie-
ring moesten worden overwonnen
en dank bracht aan allen, die aan
het welslagen hadden medegewerkt
inzonderheid aan de heer A. J. v d.
Waals voor diens krachtsinspanning
bij de instudering van het toneel-
stuk.

De opvoering van het toneel-
spel „Roderik de Tovenaar", dat
nu eens herinnert aan een sprookje
van Andeisen, dan weer aan een
duizend en één nacht-vertelling en
een operette-achtige sfeer oplevert,
stelde aan alle medespelenden hoge
eisen. De heer Van der Waals, die
tevens de regie voerde, bracht een
suggestieve uitbeelding van deze
Roderik, levend en vol emotie,
waarbij Mej. Van Poelgeest als zijn
dochter Aleid prachtig tegenspel
leverde. Uiterst komisch werd de
creatie van de kamerdienaar Bou-
dewijn, die de heer Ramkema ten
tonele voerde. Op dit trio steunde
de gehele opvoering en hun toneel-
routine was overduidelijk merk-
baar. Daarnaast moeten zeker met
eie genoemd worden Mej. A. Kemp
als graaf Inge, de jolige kamerdie-
naren Fridolrjn en Hilperik, resp.
van de heer H. Dees en Mej.Straus
en niet te vergeten het paar, waar
alles om draaide, de fraai uitge-
beelde rollen van Prinses Hilda
door. Mej.Heyink en Prins Eringard

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Dr. C.F.M. Robbers,
Koninginneweg 34, Telefoon 2813.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan gebruik te
maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, Telef. 2720.

van de heer de Munnik. De heer
van Schie bracht een kostelijke
creatie van de matroos met het
Amsterdamse accent, een leuke
vondst van de regisseur, hoewel
naar onze persoonlijke smaak, in 't
geheel ietwat uit de toon vallend.

Een waarlijk sprookjesachtige
coslumering, uitstekende decors en
fraaie grime vervolmaakten het
geheel en zo ontstond beide ma-
len een kostelijke opvoering, die
van begin tot einde boeide.

Men heeft, dank zij enorm veel
opoffering, doorzettingskracht en
enthousiasme onze jeugd vrolijk-
hcid, vreugde en genot verschaft,
die geen enkel kind gauw vergeten
zal. Het waren prachtige dagen! K.

JBlke tand
een bril i a ra f
Filmavond »'t Heim«

Kunstminnend Zandvoort zal
stichting „'t Helm" zeker dankbaar
zijn, dat men door haar bemidde-
ling in staat werd gesteld, opnieuw
te genieten van hei in de dertiger
jaren groot opzien -barende film-
werk ,.Green Fastures" (Grazige
Weiden), waarin met typisch kin-
derlij ke eenvoud het geloof der
Christen-negers in Amerika op het
celluloid werd vastgelegd. Men
moge ever deze ontroerende en aan-
grijpende film oordelen zo men wil,
vast staat, dat het een innemend en
geheel op zichzelf staand filmwerk
blijft.

De flm werd Donderdagavond als
hoofdfilm vertoond tijdens de film-
avond van stichting „'t Helm" in
theater Monopole. De belangstelling
ervoor was vrij groot.

Minder geslaagd was o.i. de keuze
van het vóórprogramma, met als
hoofdschotel een Franse film: ..l'
Homme" van Gilles Margaritis,
met muziek van Joseph Kosma. een
parodie op een wetenschappelijke
uiteenzetting van de bouw en de
handeling van de mens. Hier werd
het vér doorgevoerde realisme af
en toe van een omvang, die een af-
stotende uitwerking had.

Het drietal experimentele teken-
filmpjes, dat hierna volgde, werd
gevormd door een fraaie fantasie
van l hè Canadian Film Board
Company, een meesterlijk spel van
kleuren en vormenfantasie; ten-
slotte een tweetal kleine kleuren-
filmpjes van Norman Mc. Laren
„Boogie Doodles" en „Pen Loops".
Uit filmtechnisch oogpunt zeker
geniaal doch voor het doorsnee-
filmminnend publiek maar weinig
boeiend.

„Grazige weiden" echter ver-
goedde alles van wat men in het
vóórprogramma te kort was geko-
men. „'t Helm" moge bij de samen-
stelling daarvan bedenken, dat de
toeschouwer over het algemeen
méér geïnteresseerd is bij waar-
achtige schoonheid op filmgebied
dan bij modern geëxperimenteer,
dat voor de technicus en expert
boeiend is, doch de filmliefhebber
geen bevrediging schenkt.

HANDSCHOENEN
BAKELS Sinds 1874.

Instituut v. arbeidersontw.
Het instituut voor arbeidersont-

ivikkeling te Zandvoort organiseert
op Woensdag 15 December in „Ons
Gebouw" in de Brugstraat" een bij-
eenkomst, waar Dr. A. van Biemen
van Bentveld een lezing zal komen
houden over het onderwerp: „Die
jeugd van tegenwoordig!" Spreker
en onderwerp behoeven zeker geen
nadere aanbeveling. Het belooft
wel een zéér interessante en leer-
zame avond te worden.

Korfbalnieuws
De enige korfbal wedstrijd, welke

tijdens het weekeinde in Zandvoort
werd gespeeld, eindigde in een
nederlaag. Het eerste twaalftal van
de Zandv. Korfbalclub verloof n.l,
met 1-0 van Nieuw Flora 3. Het
degradatiespook komt daardoor
weer om de hoek kijken, nu Nieuw
Flora 3 slechts twee punten bij
Z.K.C, achter staat.

HOTEL BOUWES
ZANDVOORT

Uitgebreid cabaret-
programma met het

Bob van Waasdijk Sextet

Tijdens de Kerstdiners:

MODESHOW
G. E. Lagerwey toont U de
vcorjaars- en zomercollectie

van
Heinzelmann & Pamina

BONTSHOW
VAN DAAL &. MEYER N. V.

Groningen.

Coiffures: Leonard, Haarlem

Inlichtingen en tafelreser-
veringen Tel. K 2507 - 3046

WSe mist een dakgoot?
Mevrouw Duyvendak-Liftvoet,

Burg. Engelbertsstraat 18, kreeg j.l.
Zaterdagavond een presentje, dat
vermoedelijk niet van Sint Nicolaas
afkomstig was.

Tijdens de hevige storm is bij
haar met véél lawaai gearriveerd
een complete dakgoot. Alle naspo-
ringen naar de herkomst zijn
vruchteloos gebleven. Degene, die
een dakgoot mist, kan deze bij haar
terug bekomen.

FOTO-TOESTELLEN
BAKELS Sinds 1874.

Het Amer. gevangeniswezen
In „Ons Huis" hield de Hervormde
kerk te Zandvoort Donderdagavond
2 Dec. een gemeente-avond, waar
Mr. M. E. Tjaden, inspecteur bij de
reclassering, wonende te Aerden-
hout, interessante mededelingen
deed over zijn ervaringen, opgedaan
tijdens zijn door de Verenigde Sta-
ten gemaakte reis, in opdracht van
de U. N. E. S. C. O., om aldaar het
gevangeniswezen te bestuderen.

Na door Ds. C. de Ru te zijn. in-
geleid, ving spreker aan, met erop
te wijzen, dat men óók in Amerika
gevangenisstraf ziet als een nood-
zakelijk kwaad. De mens kan er
alleen maar slechter van worden en
het werkt de misdaad in de hand.
Men staat voor het probleem: er is
straf nodig, die de mens geen kwaad
doet en daarnaar zoekt men nog
steeds naarstig in Amerika en komt
men er meer en meer toe, indien
enigszins mogelijk, de mensen, die
straf verdienen, onder toezicht te
stellen.

Reeds tientallen jaren is men in
de Verenigde Staten uiterst pro-
gressief bezig op het gebied van het
gevangeniswezen. Bij de moderni-
sering ervan begon men met aller -
lei proefnemingen. De moeilijk-
heden bij het zoeken naar de meest
voldoening schenkende oplossing
blijven echter groot.

Als een enorme fout in het Ame-
likaanse gevangeniswezen ziet spr.
dat men alles in het groot wil doen
Gevangenissen voor 8000 gedeti-
neerden met 3 of 4000 man perso-
neel, zijn geen zeldzaamheid.

De voeding is buitengewoon goed,
ja zelfs overdadig. In een soort
cafetaria kan de gevangene aan-
wijzen welk eten hij wenst en hoe-
veel. Men eet er met 2 of 3000 man
tegelijk in enorme eetzalen.

Als felle tegenhanger van dit
systeem noemt spreker Zweden,
waar men het systeem der zgn.
„open gevangenissen" toepast, een
systeem dat men in Calilornic gaat
navolgen.

Bij het bezichtigen van het ge-
vangeniswezen in Amerika vervalt
men van de ene emotie in de andere.
Arbeidstherapie, sport en spel,

Een in Zandvoort
wel zéér populair
echtpaar herdacht
Woensdag 8 Dc-
cember zijn gou-
den huwelijks-

feest. Want Klaas Visser (73 jaar)
en zijn vrouw, Anvje Paap (71 jaar)
wonende in do Kruisstraat No. G,
zijn in de badplaats overbekend.
Hun nakomelingen, 8 kinderen, 26
kleinkinderen en 9 achterklein-
kinderen, waarvan de meesten nog
in Zandvoort wonen, zullen zich a.s.
Zaterdag, wanneer dit feest wordt
herdacht, zéér zeker vermaken met
de talrijke herinneringen, die dit
bruidspaar uit hun zo rijk aan af-
wisseling geweest zijnde leven,
zullen ophalen.

De bruidegom, die al op zéér
jeugdige leeftijd wees werd, kreeg
door bemiddeling van het Zand-
voortse gemeentebestuur zijn op-
leiding in de wees-inrichting Ncer-
bosch bij Nijmegen, waarna hij op
ongeveer 16-jarige leeftijd, na eerst
nog in Hilversum korte tijd te heb-
ben gewerkt, terugkeerde naar zijn
geboorteplaats en werk kreeg als
opperman bij het toen in aanbouw
zijnde postkantoor. Daarna werd hij
stoker-machinist op de materialen-

trein voor de aanleg van de tram-
baan Zandvoort-Haarlem. Vervol-
gens werkte hij bij de aanleg van
de kanalen in de waterleidingdui-
nen en voer enkele reizen als stoker
op de trawier „Betsy". Tenslotte
trad hij als loodgicter-kachelsmid,

C Vijftig jaar getrouwd

(waarvoor hij in Neerbosch zijn
opleiding kreeg) in dienst bij sme-
derrj Dorsman. Kort nadat hij zich
daarna als eigen baas gevestigd
had, trad hij op 8 December 1904 in
het huwelijk.

Klaas was een man die voor geen
kleintje vervaard was. Gevaarlijk
en avontuurlijk werk trok hem aan.
Vijf en dertig jaali lang was hij lid
van de Kon. Nool'd en Zuid Hol-
landsc Rcddingmaatschappij, eerst
als roeier op de rcddingboot, later
als stuurman. Voor betoonde moed
en dapperheid ontving hij drie
medailles met oorkonden, waar-
onder één voor de redding vun de
23 koppen tellende bemanning van
de Duitse vrachtvaarder „Heini'ich
Podeus", die eind Nov. 1928 op de
Zandvooitse kust strandde.

Daarnaast was hij vijl' en veertig

jaar lang vrijwilliger bij de Zand-
voortse brandweer on vele grote
branden, w.o. die in hel circus en
in de Passage, maakte hij mee. En
nog altijd, wanneer de reddingboot
zee kiest, o£ de brandweer wordt
gealarmeerd, kan rnen Klaas daarbij
aanwezig zien en staat hij te pope-
len om er weer mee op uit te trek-
Icen.

Tenslotte was Klaas — hij weet
niet meer hoeveel jaren — een ac-
ticf blazer bij de Zandvoortse mu-
ziekkapel. Piccolo, grote dwarsfluit,
trombone en es-bas werden door
hem bespeeld.

Ondanks zijn 73 jaar zal men de
bruigom nog elke dag in zijn werk-
plaats kunnen vinden. „Rusten is
niks", zegt hij. „Dat 's goed voor
oude mensen". En zijn bruid, - nog
even levenslustig en vitaal als hij -
lacht maar. „Die Klaas", zegt ze,
„hij bli jf t altijd maai dezelfde".
Hei zal dit krasse, populaire ccht-
paar Zaterdag, wanneer dit feest
gevierd wordt, ?eker niet aan bc-
langstelling ontbreken.

Het was een genot, met hen al
die herinneringen uit vroeger jaren
weer eens op te halen. Van harte
wensen wij hen beiden onvergete-
lijke dagen toe. K.

cabaret en toneel worden er druk
beoefend en in de moderne gevan-
genissen in Californië zijn er vele
met een zwembad, terwijl een park
werd aangelegd, waar de gevange-
nen hun familiebezoek kunnen ont-
vangen. Als het meest belangrijke
echter geldt volgens spreker, dat
men momenteel overal tracht, de
gevangenen een individuele be-
handeling te geven.

Uitvoerig staat spreker dan nog
stil bij de strafmaat. In Amerika
wordt zéér zwaar gestraft, maar
dit is meer schijn dan werkelijk-
heid. Iemand kan daar, na '/.-i van
zijn straftijd te hebben uitgezeten,
worden vrijgelaten.

Wat het personeel betreft, dit
staat op een véél ontwikkelder
niveau dan overal elders ter wereld.
Als voorbeeld noemde spreker een
door hem bezochte jeugdgevangenis
waar méér dan de helft van het
personeel uit academisch gevorm-
den bestond.

De interessante mededelingen van
Mr. Tjaden werden nog op zéér
verhelderende wijze • toegelicht
doordat hij vele foto's door hem
opgenomen, onder de aanwezigen
liet, circuleren.

Na een geanimeerd debat bracht
Ds. de Ru tenslotte de spreker dank
voor de leerzame en boeiende avond
die hij zijn toehoorders had bereid.

Propaganda-avond
In gebouw „Zomerlust" hield de

Zandvoortse padvindersgroep „The
Buffalo's" Woensdagavond l Dec.
een vrij druk bezochte propaganda-
avond, bedoeld om de afdeling
nieuw leven in te blazen en gelden
bijeen te brengen voor de outillage
in het nieuwe troephuis. De avond
werd o.a. bijgewoond door oud-
hopman Leo Bakker uit Haarlem en
één der oprichters van de Zand-
voortse groep, oud-vaandrig T. M.
Harder.

De avond werd geopend door de
verkenners met het zingen van het
clublied van „The Buffalc's", waar-
na de welpen het „Welpenlied"
lieten horen.

Burgemeester Mr. H. M. van Fe-
nema hield een enthousiaste rede,
waarin hij het grote belang der
pavinderij naar voren bracht. Spr.
wees erop, dat in Zandvoort, waar
zóveel millioenen worden uitge-
tiokken voor herstel, opbouw en
uitbreiding, zeker óók dit kleine
bedrag voor het nieuwe troephuis
er zal komen, waarvoor midden op
het circuit-terrein een uiterst gun-
stige plaats werd gereserveerd.

De avond werd verder gevuld met
diverse leuke opvoeringen op het
padvindersleven betrekking heb-
bende, terwijl een verloting een
zeker niet onaanzienlijk bedrag op-
leverde voor de aankleding en ver-
zorging van het komende troephuis.

Het werd een zéér geslaagde
avond, waar een opgewekte en pret-
tige sfeer heerste en die o.m. óók
werd bijgewoond door verschillende
verkenners uit Haarlem en vele
padvindsters uit Zandvoort.

LAXEER
T A B L E T T E N

scheppen gezonde regelmaat

Propaganda-avond N.R.V.
Het consulaat Zandvoort van de

Nederlandse Reisvereniging gaf
Maandagavond in gebouw „Zomer-
lust" een propaganda-avond voor
de wintersport.

De avond werd ingeleid door de
consul der N.R.V. te Zandvoort, de
heer N. Slootjes, die o.m. mede-
deelde, dat het consulaat op spe-
cïaal verzoek van de leden eind
Januari/begin Februari een rond-
leiding zal organiseren door de
effectenbeurs te Amsterdam op een
nog nader bekend te maken Woens-
dagmiddag.

Hierna verkreeg de heer C. Maas
uit Epe het woord, die film en
kleurendia's van deze avond in-
leidde en van commentaar voorzag.
De heer Maas wees erop, dat nog
nooit de trek naar het buitenland
zó groot was als dit jaar. De meeste
reislustigen trokken naar het bui-
tenland in Juli en Augustus. Daar-
om dringt de Nederl. Reisvereni-
ging bij haar leden er óók steeds
méér op aan, tot vacantie-spreiding
over te gaan. De mooiste maanden
voor i'eizen naar het buitenland
zijn volgens spreker vlak voor
Kerstmis of einde Maart, omdat
men dan uit het zonloze Hollandse
klimaat de zon tegemoet kan reizen
en genieten van alle mogelijke
wintersporten. Een winter in de
bergen immers is het mooiste, wat
men zich denken kan. Daarom trekt
de N.R.V. er thans op uit met de
propagandafilm „Naar Ehrwald",
de parel van Tirol aan de voet van
de Zugspitze. Maar óók andere
wintersportcentra werden door de
N.R.V. uitverkoren.

Spreker ging hierna over tot do
vertoning van 70 bijzonder fraaie
kleuren-dia's over Ehrwald en om-
geving. Daarna volgde de niet min-
der boeiende kleurenfilm, welke de
dia's nog eens extra in levende
beelden liet zien. Film en plaatjes
werden vervaardigd door de heer
H. Kuyters te Epe.

De N.R.V. heeft met deze bijzon-
der mooie avond opnieuw velen
aan zich verplicht en zal met
woord en beeld ongetwijfeld heb-
ben bereikt, dat velen een vacantie-
trip naar de wintersport zullen
gaan overwegen.

De heer Slootjes bracht na af-
loop cineast en spreker hartelijk
dank voor deze avond vol wónder-
schone pracht.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. werd de 13e ronde

voor het üubkampicenschap gc-
speeld. Het begint nu spannend te
worden daar volgende weck, na de
14e ronde, de kampioen voor het
jaar 1955 bekend zal zijn. Wie zal
do beker voor een jaar in zijn bezit
krijgen? Doet allen Uw best heren!

De stand luidt momenteel:
1. J. Kol Jr.; 2 .H. v.d. Mcy; H. A.
Pool; 4. J. Kol ,fr.

Op eregraf-hof herbegraven
Dinsdag j.l. is op de eregraf-hof

te Loenen op de Veluwe met een
zevental andere gefusileerde ver-
zetstrijders herbegraven de oud-
Zandvoorter Ëduard Leonardus van
Breemen, die geboren werd op 20
September 1917, door de Duitsers
werd gevangen genomen op 7 Juni
1943 en op 18 September van
dat jaar in Utrecht werd gefusi-
leerd. Zijn lichaam werd op Wes-
terveld gecremeerd en, naar de
nabestaanden werd medegedeeld,
werd de as verstrooid. Nasporin-
gen brachten echter aan het licht,
dat de urn naar Duitsland was ver-
voerd, waarna kort geleden door
bemiddeling van de burgemeester
van Bielefeld inderdaad deze urn,
waarop het identiteitsplaatje was
aangebracht, naar ons land werd
teruggebracht.

Deze oud-verzetstrijder maakte
deel uit van een zéér actieve ver-
zetsgrcep, gevormd uit afgestu-
deerden van Amsterdamse Middel-
baar Technische School. Men hield
zich bezig met het vervaardigen
van tekeningen en situatie-schetsen
van Duitse gevechtsstellingen in ons
land en bedreef zéér gevaarlijk
spionnage- en sabotage-werk. Door
verraad werd een aantal van hen
gegrepen

Diep onder de indruk van de
plechtigheid, die door soberheid
een ontroerend karakter kreeg, zijn
de ouders van deze herbegrafenis
teruggekeerd, met grote dankbaar-
heid in het hart, dat thans aan de
kwellende onzekerheid omtrent de
laatste rustplaats van hun zoon. een
einde gekcmen is en zij de troost en
rust hebben dat zijn stoffelijk over-
schot thans rust in deze erehof,vvaar
reeds ruim 800 gefusileerden hun
laatste rustplaats vonden.

LEDERWAREN
BAKELS Sinds 1874.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Het Ie elftal van Zandvoort-

meeuwen ontging j.l. Zondag in de
thuiswedstrijd tegen Blauw Zwart
in &e laatste minuten de overwin-
ning, toen de bezoekers nog onver-
wacht de stand op 2-2 brachten.
Het was een goede wedstrijd met
voor Zandvoortmeeuwen een min
of meer teleurstellend slot.

Het tweede elftal is de laatste
weken enigszins uit vorm. In de
uitwedstrijd tegen A.D.O. '20 2 leed
dit team een kleine nederlaag.

Het Ie Zaterdagmiddagelftal kon
het op een zeer zwaar te bespelen
terrein te Amsterdam niet bolwer-
ken tegen P.V.W.A., met het gevolg
dat de Amsterdammers een ge-
makkelijke overwinning konden
behalen.
Uitslagen van j.l. Zonddg:

Zandvocrtm. I-Blauw Zwart 2-2
A.D.O. '20 2-Zandvoortm. 2 2-1
V.S.V. 5-Zandvoortm. 3 3-2
Zandvoortm. 4-D.I.O. 2 2-4
Zandvoortm. 5-D.I.O. 3 9-0
V.V.H. b-Zandv.m. jun. b 2-5

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
P.V.W.A.-Zandvoortm. l 4-0
S.I.Z.O. 4-Zandvoortm. 2 1-0
Zandvoortm. 3-E.T.O. 2 2-3
De wedstrijden van het 2e en het

3e Zaterdagmiddagelftal werden
ongeveer een kwartier voor het
einde wegens weersomstandigheden
gestaakt. Indien voor de competitie-
stand van belang, zullen deze ont-
mcetingen later worden overge-
speeld.

Wegens weers- en terreinomstan-
digheden vindt de training op de
Woensdag- en Vrijdagavonden in
de zaal plaats. Des Woensdags in
de Karel Doormanschool en des
Vrijdags in de Wilhelminaschool.
De training van het Ie elftal op
Dinsdagavond en die van de jeugd
op Woensdagmiddag vindt echter
op het veld plaats.
Programma voor a.s. Zondag:

Zandv.m. 1-Scheveningen 2.30 u.
T.Y.B.B. 2-Zandv.m. 2 12 u.
Zandv.m. 3-D.C.O. 2 9.45 u.
H.F.C. 4-Zandv.m. 4 9.45 u.
D.S.S. 4-Zandv.m. 5 12 u.
Zandv.m. 6-Haarlem 7 9.45 u.
T.Y.B.B. 7-Zandv.m. 7 2.30 u.
Zandv.m. jun. a-R.C.H, b ' 12 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandv.m. 1-Telefonia l 2.30 u.
Zandv.m. 2-V.E.W. 2 2.30 u.
S.S.H. 1-Zandv.m. 3 2.30 u.
E.D.O. a-Zandv.m. adsp. a 2.30 u.
E.D.O. d-Zandv.m. adsp. b 2.30 u.

FLITS-APPARATEN
BAKELS Sinds 1874.

BURGERLIJKE STAND
26 Nov.-2Dec. 1954.

Geboren: Cornelis Willem, z. v.
C.W. van Limbeek en W. Dees.

Ondertrouwd: JT. H. B. van Ves-
sem en A. Koper.

Getrouwd: D. Schilpzand en C
van der Kruk.

3—9 December 1954.
Overleden: E. Schaap, oud 64 jr.

Bridge-nieuws
Dinsdagavond herdacht de bridgc-
club „Bridgen voor Plezier" haar
één-jarig bestaan met een wedstrijd
met verplichle biedingen (vastge-
stcld bod) welke wedstrijd veel
lachsalvo's verwekte. De uitslag
luidt als volgt:
1. N.-Z. lijn: Fam. v.d. Vlerk 38 p.
2. Dames v. Straaten-Snijer 36 p.
3. Dames v.Wonderen-de Jong 35,5.
4. Heren v. Wonderen-Snijcr 34 p.
5. Dames Vrugt-den Belder 31,5 p.

No. 1. O.-W. lijn: Heren v. Slraa-
ten-de Jong 30 p. 2. Fam.Vleeming-
Fam. Gebe 33,5 p. 3. Dames de Haas
Verbalen 32 p. 4. Dames Dirksen-
Kuijters 30,5 p. 5. Dames> Claassen-
van Staveren 27,5 p.

De volgende weck Dinsdagavond
zal weer een vriendschappelijke
wedstrijd gespeeld worden.

Heden hebben wij op de Ere-
graf-hof te Loenen o.d. Velu-
we op Vaderlandse bodem
herbegraven onze geliefde
zoon en broeder

Ëduard Leonardus
van Breemen

Geboren 20 September 1917.
Gefusileerd te Utrecht

18 September 1943.
Uit aller naam:
E. H. v. BREEMEN.

Zandvoort, 7 December 1954.
Stationsplein 21.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. v.m. 10 uur:
Ds. A. de Ruiter.

5 uur: Ds. A. de Ruiter,
Cat Zond. 15

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer M. C. Draijer.

Zondag a.s. (3e Advent) 10.30 uur:
Ds. R.H. Oldeman. Bed. H. Doop.
Medewerking Zandv. Mannenkoor.

7 uur: Geen Dienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Ds. H.A.C. Snethlage van R'dam.
7 uur: Jongerendienst.

Ds. J. Heidinga, Haarlem.
NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND

Dinsdagavond 8 uur samenkomst
in „Ons Huis" Spr.: de heer M. C.
Drayer, van Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zon- en feestdagen H. Missen 7.30,

9 uur (Hoogmis) en 11 uur. Des
avonds .7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof.

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Kosteloze inenting
tegen pokken

Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken bekend, dat op
Zaterdag 18 December 1954, des
namiddags 3 uur, de gelegenheid
zal zijn opengesteld tot kosteloze
inenting of herinenting tegen pok-
ken, van hen die zich daartoe in het
Consultatiebureau aan de Poststraat
alhier aanmelden.

Het verdient aanbeveling, behou-
dens bijzondere omstandigheden,
alleen kinderen beneden de leeftijd
van twee jaren te laten inenten. -

Voorafgaande raadpleging van de
huisarts is gewenst.

Verzocht wordt trouwboekje van
de ouders of geboortebewijzen van
de kinderen mede te brengen.

Zandvoort, 8 December 1954.
Burgemeester en
Wethouders voornoemd,

De Burgemeester,
VAN FENEMA.

De Secretaris,
W. BOSMAN.

Darnnieuws
De resultaten van de Woensdag-

avond gespeelde wedstrijden in de
4e ronde van de voorlopige damcom-
petitie waren als volgt:

J. Schuiten-de Goede (l Dec.) 0-2
L. Y. Vink-T. Kerkman 1-1
G. ter" Wolbeek-C. Drayer Sr. 0-2
W. de Goede-L. J v.d. Werff 2-0
V. F. Makau-J. Schuiten 0-2

Oefening Staalt Spieren
Zaterdag 11 Dec. a.s., aanvang 7

uur, wordt in het gymnastieklokaal
aan. de Voldersgracht te Haarlem
begonnen, met het afnemen van
vaardigheidsproeven aan dames en
heren. Van onze vereniging n'emen
4 heren en 2 dames deel.

De geweldige toeloop op de z.g.
blijf-fit-les van. de dames, heeft het
bestuur doen besluiten een tweede
les in te stellen, doch deze, op veler
verzoek, op een middag te doen
plaats vinden. Behoudens toestem-
ming van de autoriteiten, wordt
hiermede begonnen op 11 Jan. a.s.
van 2.45-3.30 uur in de Hannie
Schaftschool.
Afd. Volleyball.

Door het gelijke spel van hun
grootste concurrent M.H.B.S. en
de 4-0 overwinning van O.S.S. te-
gen P.S.V.H. hebben onze dames
verleden week met l punt voor-
sprong de leiding in hun afdeling
genomen.

De uitslag van de Woensdagavond
jili gespeelde competitie-wedstrijd
luidt: O.S.S.-A.V.C. 3-1.

De heren zijn na hun goede start
door de nederlaag van verleden
week enigszins terug gevallen.

Raadsvergadering
De eerstvolgende openbare ver-

gadering van de gemeenteraad werd
vastgesteld op Dinsdag 21 Dec.
des avonds te 8 uur.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Donderdag 16 December, des n.m.

8 uur, hoopt de afdeling Zandvoorl
van de N.C.V.B. in de nieuwe con-
sistorie der Hervormde Kerk haar
Kerstwijdingsavond te houden.

Zandvoorts Mannenkoor
in Hervormde Kerk.

Zandvoorts Mannenkoor zal Zon-
dagmorgen in de i gewone Gods-
dienstoefening, waarin Ds. R. H.
Oldeman voorgaat en Bediening van
de H. Doop zal plaats hebben, aan
deze kerkdienst medewerking ver-
lenen. Een drietal nummers zal door
het koor worden uitgevoerd.

Hoewel wij persoonlijk een der-
gelijk optreden in, een gewone, nor-
male Zondagmorgenkerkdienst niet
toejuichen, zal 't in elk geval op zich-
zelf weer eens 'n genot zijn ons man-
nenkoor thans binnen Zandvoorts
tempelmuren Ie mogen horen zingen



fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9
TELEFOON 215O

Vleeshouwerij

Haltestraat 12 Telef. 2616

Biedt U Zaterdag
ais recSame aan:

500 gr. PRIMA OSSELAPPEN ƒ1,65
500 gr. LENDE (Contra Filet) ƒ2,25
500 gr. VARKENSCARBONADE (Sch.) .. ƒ1,65
500 gr. VARKENSCARBONADE (Rib) .... ƒ1,85
500 gr. Prachtige vaste KALFSLAPPEN .. ƒ1,90
500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,50
VOOR DE SOEP: Kalfsschenkel met vlees.

Ongeveer l kg. f l,— per stuk.
VOOR DE BOTERHAM:

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Saks ƒ0,70
100 gr. Gebr.Rosbief en 100 gr.fijne Lunchw.ƒ0,75
200 gr. van onze prima LEVERWORST .. ƒ0,50
250 gr. van onze beroemde Geld. gek.Worst ./ 0,85
150 gr. Orig. Corned Beaf ,/0,GO

Ziet verder onze etalage'.

ROOKWORST
Da echte Gelderse per stuk

FIJNE SNIJWORST
100 gram

ZUURKOOLSPEK
250 gram

VET SPEK
Gerookt 500 gram

DOPERWTEN
per blik vanaf

GROTE SNIJKOEK
per stuk

De echte Hollandse MM ̂ ^

BRUINE BONEN ƒ R

PRUIMEN OP SAP
grote pot

PRUIMEN 250 <,, «n

ABRIKOZEN 100 9ram

LOSSE KOFFIE
250 gram

SIAM RIJST
Droogkokend 500 gr. 49

VERMICELLI 250 gram

169
33
19

BOTE R K R A N S E N
Belegd met geconfijte vruchten
en met slnaasappelschllletjes.
Tijdig bestellen s.v.p.! Per stuk

MAIZENA per psk 19
DROPTOFFEES 100 gram

BOTERHAM-
KORRELS 250 gram

HARING IN
65TOMATENSAUS P e b k

HUISHOUDZEEP
groot dubbel stuk

TOILETZEEP s *,»«,

per rol circa 240 gram

AlbertHeijn
maakt Ü Hjeti'leveiri

goedkoper! •

No. J in distinctie

P H I L I P S
No. l in prestatie

PHILIPS RADIO een
genot om naar te
luisteren. Technisch
volmaakte toonrege-
ling. - Mooie diepe
geluidsweergave!
12 Watt eindbuis
./'398,-. Philips Radio
v.a. ƒ98,- tot ƒ3140,-.
In iedere prijsklasse,
een kwaliteitsproduct
Zonder verhoging van invoerrechten! U krijgt
dus waar voor Uw geld.
PHILIPS TELEVISIE: Rustige ontvangst. Prima
beeld. Gezelligheid en ontspanning. U bent uil
en toch thuis!
PHILIPS PLATENSPELER EN WISSELAAR
Heeft U last van ZON-tekort? Raadpleeg Uw
huisarts. - Neem dan nu eens ZONNE-winst!
PHILIPS Hoogtezon BIOSOL ƒ198,- met een
tijd. reductie van ƒ15,—. Ook in huurkoop.
U betaalt dan voor de eerste maand slechts
ƒ5,25, daarna 18 x ƒ11,90.
PHILIPS Droogscheerapparaat ./' 49,75
STOFZUIGERS, div. merken op slee. Excelsior,
Ruton, Hoover Holland Electro etc.
Wij leveren en repareren alle merken Radio-
toestellen en huish. apparaten, zoals was-
machinest, ,Droogmachines, Fornuizen, Strijk-
bcuten, Broodroosters etc.
Kcmt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
desgewenst op prettige wijze de betaling met U.
RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H.
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

DEZE ZATERDAG

Grote VleesrecBame
bij

SLAGERIJ

HEfêK VAN ELDIK
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

Geniest Kalfsvlees
500 gr. KALFSLAPPEN ".. ~ f2,-
500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,50
500 gr. OSSELAPPEN of SCHOUDER-
CARBONADE met 250 gr. GESM. VET /2,-
500 gr. GEHAKT h.o.h ." ƒ1,80
500 gr. LENDE (Entrecôte) /2,15
500 gr. BIEFSTUK ƒ2,75
500 gr. OSSEHAAS ƒ2,75
Dikke Lende, Staartstuk, Rosbief p. 500 gr. ƒ2,50
MAGGERE LAPPEN, RIBLAPPEN 500 gr. /2,10
SUCADE LAPPEN 500 gr. 'ƒ2,15
VOOR DE BOTERHAM: 100 gr. Rosbiel of
100 gr. Pekelvlees met 100 gr. gek. worst ƒ0,75
250 gr. echte Geld. gek. Worst ƒ0,85
200 gr. Saks ./'0,50. 150 gr. orig.Corned beaf J 0,60

LAMPEN en

SCHEMERLAMPEN van Hagoort
en. Fiat Lux

AARDEWERK van o.a. Haemstede
en Ambacht, Volendarn.

COLLIERS en CORSAGES
van Eva Bergsma.

ROTAN - VILT - RAFFIA
etc. etc.

heeft

WAT U GRAAG &SSFT
HALTESTRAAT 58 TELEFOON 3410

Geweldige reclame
tot ZATERDAGAVOND a.s. bij

Slagerij L& VI&5WE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

Laat U niets wijsmaken door mooie verhaaltjes
in de courant over grotere omzetten door doel-
treffender inkoopmelhode's. Want.. .hoe kleiner
de zaak des te geringer de exploitatiekosten!
Daarum zijn wij zo goedkoop en kunnen wij
uitsluitend ie KWALITEIT leveren!
500 gr. GEHAKT voor /'1,50; por kg ƒ2,25
500 gr. OSSELAPPEN J 1,65 pel' kg ƒ2,33
500 gr. Magere Lappen /'1,90; per kg /'3,'18
000 gr. ROSBIEF . . . . / ' 2,10; per kg ƒ3.90
LENDE (Entrecôte) en STAARTSTUK

por 500 gr. ƒ2,20; per kg. ƒ4,-.
BTKFSTUK .... ƒ2,50 500 gr.

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Ham 48 et.
100 gi. Gekookte Worst 29 cl.

250 gr. LEVERWORST 35 CENT

Grote sortering
Kerst- en sierkaarsen
Koopt ze tijdig bij;

COMESTIBLES- en
DELICATESSEN

TSL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Grote Krocht 20a.

op gunstige voorwaarden.

J. H. KONSNG, Haltestraat 62
MAKELAAR - TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

P. EKerkman
Haltestraat 63.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERU

staan bovenaan in kwaliteit.
Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EKNS EEN PROEF!
Hogeweg 29 - Telef. 2464

V
~ van meubilaire goederen

op Dinsdag 14 December
's middags 2 UUR

in «Ons Huis», Dorpsplein
w.o.: Slaapkamer Am., Spiegelkast.
Dressoir. Huiskamer Am., Opklap-
bed, Ledikanten, Clubjes, Radiotoe-
stel, Kleinmfcubelen, Moderne Kin-
derwagen, Moderne Haard. Kachels,
enig Keukengerei en %vat verder is
te bezichtigen op Maandag 13 Dec.
van 4-S uur en 's morgens vóór de
veiling. Goederen kunnen nog wor-
den ingebracht. Inlichtingen dage-
lijks.
Veilingmeester

P,
TELEF. 2164

Begrafenisonderneming

A. KUIK
SWALUESTR. 15 - TEL. 2198
Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Restaurant «La M er»
ZEESTRAAT 26 - TEL. 2196

Dagelijks
Bami en Nasi Goreng

Heden weer elke
dag onze bekende

met vlees en spek; afgehaald

75 Ct.

Ook uw adres
Eerste Zand v. Aardappelhandel

A Q/T^I PrinsstsBwee 15
. ö'UL.Talaf. 2066

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.
Teief. K 25O7-2O33

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen, en
inboedels - Overal te ontbieden!
P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Aanbesteding clubhuis
De ten raadhuize plaats gehad

hebbende openbare aanbesteding
voor de bouw van een clubgebouw
met cantine op de nieuwe sport-
velden binnen het circuit, bracht de
volgende inschrijvingen:

H. F. Betke, Haarlem ƒ45.600,-;
Fa. D. Berkhout, Z.voort ƒ45.826,—:
P. van Geldorp, Haarlemmerliede
/46.090,—; Fa. Meijers en Smaal,
Haarlem ./'46.900,-; Ch. Slieker,
Heemstede ƒ48.000,—; Rode's bouw-
bedrijf, Amsterdam / 52.000,— en
H. Hoekema, Bentveld ./53.450,-.

De dienst voor publieke werken
had de begroting vastgesteld op
ƒ40.200,—. De gunning werd aan-
gehouden.

Cursus-avond
Door de Zandv. bestuurdersbond

wordt heden Vrijdagavond in „Ons
gebouw" een cursus-avond gehou-
den waar de heer F. W. Heyer,
hoofdbestuurslid van „Mercurius"
zal spreken over het onderwerp:
,,De toekomstige ouderdomsvoor-
ziening".

MAAK HET UZELF GEMAKKE LIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet ƒ566,—. H. M.W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
pleet ƒ558,-. Agent Ralleigh en Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEF. 2323

Gestegen omzetten
door geslaagde actie

Niet alleen het publiek toont
zich tevreden over de zo geslaagde
Sint Nicolaasactie, die de Zand-
voortse winkeliers dit jaar hadden
georganiseerd, óók de winkeliers
hebben het gunstige resultaat er-
van terdege ondervonden. Naar ons
van de zijde van het comité van
uitvoering werd medegedeeld, mag
worden aangenomen dat de omzel-
ten in de Sint Nicolaaswelcen dit
jaar ongeveer 50% hoger hebben
gelegen dan vorig jaar. Nog nim-
mer maakte men in Zandvoort een
zó grote Sint Nicolaasdrukte mee.

Het is daarom aan geen twijfel
onderhevig, dat deze zo geslaagde
actie volgend jaar op nóg groter
schaal zal worden herhaald, waar-
bij men dan nog gewenste herzie-
ningen kan aanbrengen naar aan-
leiding van de dit jaar opgedane
ervaringen. Het moet zelfs niet uit-
gesloten worden geacht, dat een
actie in deze geest het volgend jaar
óók op een ander tijdstip zal wor-
den opgezet.

Zandvoort-film
opnieuw vertoond
Voor een zéér groot aantal belang-
stellenden, begunstigers en dona-
teurs van stichting „Touring Zand-
voort" heeft het dagelijks bestuur
van de stichting Dinsdagavond j.l.
in de theaterzaal van café-restau-
rant „De Rotonde" nogmaals de
propagandafilm „Zandvoort" ver-
toond.

De gekleurde rolprent, door de
Anth. Bakels N.V. alhier, in op-
dracht van stichting „Touring"
vervaardigd, werd óók nu weer met
véél interesse en groot succes ont-
vangen en algemeen was men van
oordeel, dat deze in belangrijke
mate vooral in het buitenland voor
onze badplaats propaganda zal
maken.

Een door de heer Chr. Kuypers
uit Haarlem vervaardigde film van
het circuit, met een draaitild van
ruim drie kwartier vond eveneens
een warm onthaal. Deze enthousi-
aste bewonderaar van de motor- en
autosport heeft geen evenement
laten voorbijgaan, om dit op het
celluloid vast te leggen, zodat een
fraai en aaneengesloten geheel ont-
stond van de gebeurtenissen, die
tot nu toe op ons circuit plaats
vonden, waarbij zelfs het leggen
van het wegdek niet werd ver-
geten. Het werd een boeiende en
interessante avond, die door het
publiek op hoge prijs werd gesteld
en van prettig commentaar werd
voorzien door de heer J.Th. Hugen-
holtz.

Woensdagmorgen is een aantal
heren, vertegenwoordigers van
..Touring Zandvoort" en de Zand-
voortse middenstand voor een
tournee met de Zandvoortfilm naar
West-Duitsland vertrokken.

Kerst bakdemonstratie
De commissie voor huishoudelijke

en gezinsvoorlichting organiseert op
Maandag a.s. 13 Dec. des avonds 8
uur in het gebouw van het ge-
meentegasbedrijf aan de Tolweg no.
10, in samenwerking met het ge-
meente easbedrijf alhier, wederom
een kook- en bakdemonstratie, te
geven door mej. A. Frenie, lerares
aan het gem. Energiebedrijf te
Haarlem. Deze avond was oorspron-
kelijk bepaald op Dinsdag 14 Dec.,
doch moest, omdat mej. Frenie op
deze datum plotseling verhinderd
was, worden verzet naar een dag
daarvóór.

Evenals op Dinsdag 23 Nov. zal
ook deze avond voor de dames
gratis toegankelijk zijn. Daar laatst-
genoemde avond een enorm drukke
toeloop kreeg en men dit a.s. Maan-
dag wederom verwacht, heeft men
besloten kinderen beneden de 14 jr.
geen toegang te verlenen.

Mej. Frenie zal thans haar de-
monstratie richten op de komende
Kerstdagen en Oudejaarsavond. Er
staat onze dames dus wederom een
interessante en leerzame avond te
wachten.

Schilderijen expositie
De Zandvoortse kunstschilder

Henk van Vliet zal van 18 Dec. tot
8 Jan. exposeren met schilderijen
en tekeningen in „'t Huis met de
Kogel" aan de Spekstraat no. 12 te
Haarlem. Gaarne wekken wij onze
lezers op het werk van deze be-
gaafde kunstenaar te gaan zien.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Dec. berijdbaar
12 4.50 12.00 17.07 24.00 9.00-15.00
13 5.39 12.30 17.53 1.00 9.30-16.00
14 6.25 13.30 18.46 1.30 10.30-16.30
15 7.16 14.00 19.39 2.30 11.00-17.30
16 8.06 15.00 20.30 3.30 12.00-18.30
17 9.00 16.00 21.28 4.30 13.00-19.30
18 9.56 17.00 22.27 5.30 14.00-20.30
Samengesteld door P.v.d.M^e KCeti

KOUSENREPARATIE
paraaf

met een

Keuze uil 16 merken

Beleeld aanbevelend,
Sigarenmagazijn G. J. Koopman
HALTESTRAAT 22 (hk. Willemstr.) TEL. 2025

Electrische vitrine uoor Sigaren.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Tol»f. 2703



De naem is oudf9 de waer vertrouwt!
Slijterij „BROKME1ER", fiSS? Haltestraat 5O, Telefoon 2OO2
Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

Spoed-WONINGRUIL
of driehoeksruil

Amsterdam o] Huizen N.H.
Mooi Bovenhuis Amster-
dam-Zuid 5 gr. kamers o£
huis in Huizen 4 hamers,
douche en tuin, voor groot
huis in Zandvoort. Br. no.
118 boekh. van Petegem.

een leesbibliotheek
5600 delen, in huurkoop.
Totale koopsom ƒ4500,—.
./ 2500,— contant, restant
nader te regelen.

Met woningruil
Amsterdam - Zandvoort.
Br. no. 26-45 bur. v.d. blad.

MEISJE GEVRAAGD voor
de ochtenduren. Mevr. Pel.
Vuurboetstraat 8 rd.
Haaii. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.
TE KOOP GEVRAAGD:
OUDE SCHILDERIJEN,
beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
meubelen. TELEF. 2288.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUK. ƒ5,- p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7
NET MEISJE GEVRAAGD
voor hele dagen. Mevr. v.
Haaster, Wilhelm.weg 64.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Was- en Droog-
machine-verhuur
HAARL.STRAAT 43

TEL. 3199

«One Hour
Claening Service»
Filiaalhouder L. de Leeuw

PRIVÉ-adres:
thans:

Verl. Haltestr. 70
Telefoon 2810

HOOGOVENS
U M U l D E N

De Koninklijke Nederlondsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V.
te IJmuiden heelt momenteel plaatsingsmogelijkheld voor

havenarbeiders
Leeftijd tot ca. 30 jaar. '

Naast het tremmerswerk in schepen omvat deze functie ook het werken
met motorschuivers (.bulldozers") In het havengebied.

Men dient bereid te zijn In ploegendienst te werken.

Gunstige loon- en arbeidsvoorwaarden. Bij gebleken geschiktheid Is aan-
stelling in vaste dienst mogelijk. Spoedige indiensttreding Is gewenst.

Schriftelijke sollicitaties onder no. ZN 419 te richten aan onze Sociale Afdeling, Hoofdkan-
toorj kamer 105. In de brieven moet worden vermeld:
I. naam en voornamen (voluit); 2. geboortedatum en geboorteplaats; 3. woonplaats en adres;
4. huidige werkgever en de werkzaamheden welke men verricht.

De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. en de
bij haar aangesloten bedrijven N.V. Mekog, Cemij N.V., Norduco en
Breedband N.V. ie IJmuiden, hebben momenteel plaatsingsmogelijkheld voor

ongeschoolde arbeiders
Maximum leeftijd: 42 jaar.

Gunstige loon- en arbeidsvoorwaarden. Tewerkstelling geschiedt als ar-
beider voor alle voorkomende fabriekswerkzaamheden. Bij gebleken
geschiktheid is aanstelling in vaste dienst mogelijk.

Men dient bereid te zijn in ploegendienst te werken.

Schriftelijke sollicitaties onder no. ZN 418 te ricliten aan: Hoogovens-IJmuiden, Sociale Af-
deling, kamer 105, Hoofdkantoor.
Vermeld moet worden: 1. naam en voornamen (voluit); 2. geboortedatum en geboorteplaats;
3. woonplaats en adres; 4. de huidige werkgever en de werkzaamheden welke men verricht.

DAMES, Komt U ook eens kijken naar de

demonstratie met de
Meister Zig-zag naaimachine

Het technisch wonder op dit gebied. Op Zaterdagmiddag
11 Dec. van 2-6 uur in onze showroom Swaluëstraat 2-4.

Naaimachinehandel «W!ICO»
Swaluëstraat 2 (hk. Kleine Krocht) - Telef. 2889

f TAXI?
26OO
BELLEN!!

SCHROEDER - HOGBWEG 50
Trouwen, lange afstanden

billijke prijzen.

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

Kapte i n Mobyletfe,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.
SMEDESTRAAT 19

Instituut voor Arbeidersontwikkeling
A.s. WOENSDAG 15 DECEMBER 1954
Dr. v. BIEMEN van de Woodbrookers te
Bentveld houdt een lezing over het be-
langwekkende onderwerp:

„Die jeugd van tegenwoordig"
AANVANG 8 UUR. ONS GEBOUW, Brugstr. 17.
Entree leden ƒ0,50; niet-leden ƒ0,75.

Kerstbomen
zijn er wear

In alle maten en
alle prijzen!

U kunt ze weer uitzoeken
bij het bekende adres:

A. v. Steijnen
GROTE KROCHT 29A
TELEFOON 2770

Kerstbomen
in alle maten.

Bestel vroegtijdig bij:

Fa. J. P. Reijer
DR. GERKESTRAAT 42rd.
TELEFOON 2167.

REEDS VANAF 35 CENT
PER WEEK een

Leesportefeuille
van

«DE TIEN»
NASSAUPLEIN 1.

Zandvoort
m. 10 verschillende bladen
Vraagt GRATIS proejmap.

Filmstrookprojector
het mooiste geschenk,
voor jong en oud.

Een kostelijk bezit speciaal
tijdens de KERSTDAGEN.

Demonstratie aan huis.
FIPRON FILM, Dr. Smit-
straat 8 - ZANDVOORT,

Telef 2851.

iint Nicolaas voorbij!
Gerookt, gesnoept, gesmuld!
En Drommel heeft <leeô' week
Weer voorraad aangevuld!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Theater „SVionopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 10 t.m. Zondag 12 Dec. S uur

Gelijktijdige première met Amsterdam
van M.G.M.'s Technicolor-productie:

DE ZWARTE PAREL
ROBERT TAYLOK, STEWART GRANGER,
ANN BL.YTH, BETTA ST. JOHN, KEE-
NAN WYNN
Muiterij, storm, strijd tegen zeerovers,
tientallen sensaties in één machtig film-
werk! Toegang 14 jaar!

Vanaf Maandag 13 t.m. Woensdag 15 Dec. 8 uur
CLARK GABLE - JEAN HARLOW
WALACE BEERY - ROSALIND RUS-
SELï, in :

Op weg naar Singapore
Intriges, haat, hartstocht en liefde.

Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 12 Dec. 2.30 uur Speciale matinee
Wij presenteren U de geheel vernieuwde
en geheel Nederlands gesproken sprookjes-
film:

ASSEPOESTER
In -het voor-programma o.m. 2 mooie
tekenfilms. Alle leeftijden.

DONDERDAG IC en VRIJDAG 17 DECEMBER
Gereserveerd voor de toneelvereniging: „Op
hoop van Zegen".

Zie de internationale
televisie-uitzendingen

ƒ1840,-
Beeld 53 cm.

ƒ1395,-
Beeld 53 cm.

ƒ1095,-
Beeld 41 cm.

Antenne's diverse uitvoeringen
O.a. roterende bediening geschiedt geheel electrisch bij het T.V.toestel

Eigen Service Dienst

TECHNISCH
BUREAU FEENSTRA

Telefoon 2O65 - Haltestraat 57 - Zandvoort
Betaling óófc in overleg

Voor Uw bruids- en grafwerk
Het aangewezen
adres in Zandvoort:
Het Bloemenhuis

A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
'Tevens het adres voor al
Uw bloemen en planten.
Elke dag
verse bloemen!

Thans weer mooie KERSTBOMEN
in alle maten en prijzen.

Philips Kerstboomverlichting T
14,75 16,90 22,50 27,50 J

Losse Lampjes &
0,40 0,50 0,60 J

Henk Schuilenburg *
De Goedkope Amsterdammer ^
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 A

Rode en witte Tafelwijn
„GIRONDEL"
f 1,95 per fles

H. A. van Deursen
Wijnhandel

KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532

Inplaats van op DINSDAG 14 DECEMBER a.s.
organiseert de Commissie uoor Huish. en Gezins-
voorlichting te Zandvoort in samenwerking met
het Gem. Gasbedrijf
op Maandag 1 3 December n.m. 8 uur

een speciale
bak-demonstratie
voor de Kerstdagen en Oudejaarsavond,
te geven door Mej. A. FRENIE, lerares
Gem. Energiebedrijf te Haarlem

in gebouw Gem. Gasbedrijf, TOLWEG 10.
GRATIS TOEGANG

ge voe r d e
laarzen

Voor Dames, Heren
en Kinderen v.a. 8,50

Brossois, Grote Krocht
Steeds apart en chic!

Nylon 7,95. Padded 9.95. Nylon voor laag
décolleté 11,25. Speciale verkoop van onder-
jurken in satijn en nylon met perfecte
bustevorm vanaf 6,95.

De verkoop staat geheel onder leiding
van Mevrouw Peters-Smit, bekwaam
corset-specialiste met een 20 jaar lange
ervaring. Zij is gaarne bereid U na tele-
fonische afspraak persoonlijk te adviseren.

ccï&êttêtie

Tel. 10605 - Grote Houtstraat 110
Haarlem t.o. Cinema Palace

Waarom zijn
Burger's prijzen laag?

•k Eigen vleeswarenfabriek
met de modernste machines.

~k Onze zeven worstmakers zijn
specialisten in hun vak en beschik-
ken over de beste grondstoffen.

Dit zijn slechts twee van de vele factoren
waardoor we onze prijzen laag kunnen hou-
den terwijl we toch het allerbeste leveren!

Vrijdag en Zaterdag
Varkensvleesreclame:
750 gr. Varkensfrïcandeau f 2,98
5OO gr. Magere Varkenslappen f 1.88

WEEKEND-RECLAME: / fi Q -,#
100 gr. Ham en 100 gr. Boterh.worst \ VJ 57 ^ l

A.s. Woensdag en Donderdag:
500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Pork f 0,49

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 3 - Zandvoort - Tal. 2894-2643

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWEF

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507
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MEDEDELING
In verband met de Kerstdagen
zal ons eerstvolgend nummer
niet op Vrijdag 24, doch op
Donderdag 23 December a.s.
verschijnen. Ook de week
daarop komen wij niet op
Vrijdag 31, doch op Donder-
dag 30 December uit.

Vriendelijk verzoeken wij
kopij en advertenties voor
dit Kerst- en Oude jaar snura-
mer uiterlijk Woensdag aan
het verschijnen voorafgaande
in te zenden, of voor afhaling
gereed te hebben.

Royaal gebaar
In de raadsvergadering van Dins-

dag a.s. zal, zoals elders in dit blad
staat te lezen, een verzoek worden
behandeld van de overkoepelings-
commissie „Zandvoorts winkel-
centrum" om een gemeentelijke
subsidie te verkrijgen van f3600,—
als bijdrage in de kosten voor de
seizoenverlichting, die Kerkstraat,
Haltestraat en Grote Krocht zich
hebben aangeschaft. Dit jaar kreeg
men per winkelstraat, na, eenzelfde
verzoek te hebben ingediend ƒ350,-,
totaal ƒ1050,—.

In het betreffende raadsvoorstel
lezen wij: „Naar onze mening, (d.i.
liet college van B. & W.) hebben de
betrokken winkelstraatverenigingen
met deze illuminatie véél eer inge-
legd. Immers, in de afgelopen
maanden is wel gebleken, dat Zand-
voort daardoor in grote mate aan
aantrekkelijkheid mocht winnen".

Dat klinkt veelbelovend en men
zou dus verwachten, dat het ver-
zoek zonder méér door het college
;{fu worden gesteund. Doch dan
k.omt het vervolg, dal werkt als
een koude douche, wanneer men.
leest: „De commissie voor de
financiën c.a. is van oordeel, dat
het subsidie over 1955 eveneens tot
een bedrag van ƒ1050,- of 3 x f350-
beperkt dient te blijven. Wij zijn
van eenzelfde gevoelen en stellen
daarom vóór dit bedrag beschikbaar
te stellen".

Het is inderdaad- wél een royaal
gebaar, dat ons gemeentebestuur
hier ten toon. spreidt. Wanneer wij
de enorme inspanning en opoffe-
ring gadeslaan, waarmede onze
winkelstand deze seizoenverlichting
tot stand bracht en onderhoudt, dan
is dit maar een povere medewer-
king van. ons gemeentebestuur. Wij
kunnen het helaas niet anders zien.
Want onze winkeliers getroosten
zich hiervoor enorm veel offers en
het algemeen belang van onze ge-
meente wordt hier door hen toch
wel op zéér bijzondere wijze ge-
diend. Natuurlijk heeft men er zelf
óók voordeel van, doch het alge-
meen belang kan hier maar niet
zonder méér opzij worden geschoven.
Dat Zandvoort in. de seizoenmaan-
den aantrekkelijk is, daarvoor zorgt
hier het particulier initiatief op
bewonderenswaardige wijze. En
wanneer wij dan zien hoe andere
•plaatsen, — Haarlem en Amster-
dam — grote bedragen uittrekken
voor verfraaiing en versiering van
de winkelstraten-, dan komt Zand-
voort wel zéér veel tekort. Wet zou
het een dooie boel zijn in Zandvoort,
wanneer onze winkeliers dit initia-
tief niet genomen- hadden.

Als het persé niet kan en het
voorzichtig gemeentebeleid een uit-
gave van- f3600,— niet rechtvaar-
digt, dan had men het wellicht tot
de helft kunnen terugbrengen van
het gevraagde, maar niet tot iets
méér dan een kwart. Qoch wij zijn
van oordeel, dat het algemeen be-
lang deze uitgave ten. volle had. ge-
rechtvaardigd. Een beslissing we-
derom in deze zin zal ongetioitfeld
velen in onze gemeente teleurstellen.

Touring en sport
Het verzoek van het sportweek-

comité, om in Zandvoort te komen
tot oprichting van een sportraad
achten B. & W. vooralsnog niet voor
inwilliging vatbaar, omdat men zich
tot het dagelijks bestuur van stich-

„WURF-PRAET'

WUCLUM v.d.WURFF:
In Zandvoort is

't goed stele!

„Wim Hildering" speelde „Gaslicht"

„Gaslicht", de Victorian thriller
van Patrick Hamilton, is onge-
twijfeld een sterk tot de verbeel-
ding sprekend stuk. Doch het vraagt
daarnaast van onze amateur-
toneelverenigingen een zéér sterke
bezetting, waarvan de spelers stuk
voor stuk in staat dienen te zijn
ora leven en beweging te brengen
ia de hun toebedeelde rol, om die
onmisbare sfeer van lugubere
sinisterheid om zich heen te sprei-
den, waarmede de opvoering staat
of valt.

We hebben al héél wat vereni-
gingen door het gemis daarvan een
uitbeelding zien brengen, waaruit
moest worden geconcludeerd, dat
met deze keuze te hoog gegrepen
werd en óók de toneelvereniging
„Wim Hildering" die er Vrijdag-
avond een opvoering van bracht in
gebouw „Zomerlust" ontkwam aan
deze slotconclusie niet geheel en al,
hoewel dient te worden gezegd, dat
allen zich tot het uiterste hebben
ingespannen, om dit effect te be-
reiken. Nergens heeft de opvoering
echter die onmisbare lugubere
emotionele sfeer kunnen bereiken,
waardoor spanning in en contact
met de zaal werd verkregen.

Dit is zeker geen verwijt aan
regisseur Arie Mourik, noch aan de
spelers, véél meer lag de oorzaak
hierin, dat Kees Bruynzeel, die de
uitermate zware vertolking van Mr.
Manningham kreeg toebedeeld, niet
het type was, om deze rol in al haar
sinistere boosheid tot leven te
brengen. Hij was daarvoor teveel
de gemoedelijke. Wij zijn ervan
overtuigd, dat Arie Mourik zelf hier
een sprekender creatie zou hebben
gebracht. Wij zagen van de heer
Bruynzeel, als ervaren amateur-
toneelspeler reeds vele zéér goede
rollen, maar deze lag hem niet.

Hetzelfde geldt voor Ko Reurts,
de man met de komische inslag, die
als zodanig reeds vele goede dingen
deed, doch nu de ondankbare taak
had, inspecteur Rough over het
voetlicht te brengen, een rol, waarin
thans alle bedrijvige actie van de
geslepen politieman ten enenmale
ontbrak.

Het was wel een zéér zware op-
gave voor Joke Paap, tegenover
deze beiden Mrs. Manningham uit
te beelden, de eerste grote rol, die
haar werd toebedeeld, doch zij deed
het met een overgave en beleefde
spanning, die bewonderenswaardig
was. Haar optreden werd onge-
meen boeiend en getuigde van een
bewonderenswaardig speeltalent.

Een fraai stuk toneelspel, dat wij
deze avond als een waarlijk beleven
ondergingen, bracht Tilly Reurts als
de verleidelijke Nancy, de dienst-
bode, die in het derde bedrijf in de
liefdes-scène met Mr. Manningham
voor het hoogtepunt in de opvoe-
ring zorgde.

Een ongekunstelde en levendige
huishoudster Elizabeth zette ten-
slotte Hiek Kok ons voor in een
prettig aandoende gemoedelijkheid.

Er waren, nog al wat fouten. Het
forceren van de op slot zijnde
bureau-lade door de inspecteur, die
kort tevoren per abuis door een
ander reeds was opengetrokken,
was wel een zéér storende. De heer
A. Paap had op vernuftige wijze
speciale gasleidingen aangelegd, die
keurig effect maakten. Helaas
werd de kraan op de daarvoor be-
stemde momenten te weinig dicht
gedraaid, zodat het verduisteren
van het licht dat juist de spanning
zo hoog kan opvoeren, thans maar
héél weinig merkbaar was.

Het toneel, dat met de oud Engelse
Patriciërskamer welke het stuk

ting „Touring Zandvoort" heeft ge-
wend, welk bestuur heeft mede-
gedeeld, dat beheer en exploitatie
van de sportvelden aan haar werd
opgedragen bij de oprichting van
de stichting. Bovendien is stichting
„Touring Zandvoort" de stichting
voor „sport en tourisme", daarom
hebben twee bestuursleden van
Zandvoortse sportverenigingen zit-
ting in het algemeen bestuur van
de stichting.

Wij zijn blij, dat ons geheugen
weer eens wat werd opgefrist, want
dat stichting „Touring" óók nog
iets te maken had met sport, waren
wij glad vergeten. We hebben er tot
nu toe — behalve bij sportevene-
menten op het circuit — nog maar
bitter weiniff van gemerkt, maar
misschien, ligt dat wel aan ons en
bemoeit Touring zich in hoge mate
met de Zandvoortse sporten.

Tóch menen wij, dat wanneer
stichting „Touring Zandvoort" zich
uitsluitend bezig houdt met bevor-
dering van het toerisme (het V.V.V.
werk) en met de gebeurtenissen op
het circuit, men de handen méér
dan vol heeft. Zou men de sport
niet beter kunnen laten schieten?
Het argument, om de sportraad niet
op te richten, vinden wij maar héél
erg goedkoop en weinig steek-
houdendt

vraagt, zoveel tot het succes kan
bijdragen, was thans met de door
requisiteur Nol van Adelberg voor-
gezette huiskamer weinig in staat,
om het effect te verhogen.

Er werd in costuum gespeeld,
waaraan bijzondere zorg was be-
steed en hetgeen, afgezien van de
omgeving, op zichzelf zéér voldeed.

De avond werd bijgewoond door
mevrouw en burgemeester Van
Fenema.

De spelers werden na afloop door
de voorzitter, de heer Van der
Storm, met bloemen gehuldigd. K.

Kerkmuziekavond
De traditie getrouw zal het Her-

vormd Kerkkoor onder leiding van
de heer Herman Dees, óók dit jaar
weer een kerkmuziekavond in de
Hervormde kerk verzorgen, welke
in het teken zal staan van de
komende Kerstdagen. Het concert
vindt plaats a.s. Woensdagavond
22 December. Medewerking hier-
aan verlenen Coby van Meurs, alt,
Ds. R. H. Oldeman en de heer Fokke
Beekman, viool, Herman Dees, or-
gel-soli en begeleiding, terwijl de

heer Frans Visser de orgelbege-
leiding tijdens de koorzang verzorgt.

Als belangrijkste werk vermeldt
het programma de Cantate: „Nichts
soll uns scheiden" voor altsolo, koor
violen en orgel van Dietr. Buxte-
hude. Voorts de Sonate in e kl. t.
van Ant. Veracini voor viool en
orgel en de Sonate in G groot van
Locatelli voor 2 violen en orgel.
Het koor zingt verder Kerstliede-
ren van Praetorius en Joh. Seb.
Bach, terwijl een tweetal Kerst-
liederen van Ds. H. L. Oussaren
voor vrouwenkoor, 2 violen en
orgel eveneens zal worden uitge-
voerd. De altsoliste zingt liederen
van Joh. Seb. Bach met orgelbege-
leiding, terwijl met een orgel-solo
van Daquin wordt geopend en met
een orgelwerk van W. Mudde
wordt gesloten.

Een ongetwijfeld boeiend en voor-
naam programma, dat op onze mu-
ziekliefhebbers grote aantrekkings-
kracht zal uitoefenen. De kerlc-
muziekavonden van het Hervormd
Kerkkoor trekken ieder jaar méér
bezoekers. Ook voor dit concert zal
de belangstelling zeker zéér groot
zijn. Om de mogelijkheden elk jaar
groter te kunnen maken zal ook dit
jaar rondom dit concert een actie
tot begunstigerswerving worden iii-
gezet, welke wij gaarne en van
harte aanbevelen.

Strandweg 21 - Zandvoort

Orchestre Francis Kreiter

1954
MENU a 112,50
Jambon d'Ardennes

ü l'Argenteuil
Oxtail Clair

Homard Thermidor
Sc. Cardinal - Riz Sec

Dindonneau rôti
Puree des Marrons
Compôte de Nice.

Pouding Noël
Flambé au Rhum

Gelieve tijdig
Uw tafel

te reserveren

Telef. K 2507-2163

Voor de «Stille armen"
Het verheugt ons onderstaand de

derde verantwoording te kunnen
geven: L.S. /'9,-; Fa. M.K. & Zn.
/10.—; Mevr Z.-V./10,-; Mr. C.H.
J. de J. /"10,-; H.P.H. ƒ5,-; P.W.
o.d.L. fiO,~; J.B. ƒ5,-; D.V./'IO,-.
Totaal ƒ69,-.

Giften worden gaarne in ont-
vangst genomen door de heren S.
Slagveld, Koninginneweg 26 en J.A.
B. van Pagée, Brederodestraat 35.
Ook kunt U Uw bijdragen storten op
postrekening 499496 t.n.v. S. Slag-
veld.

Kinderpostzegelactie 1 954
De Zandvoortse scholieren hebben
dit jaar voor een bedrag van
ƒ3364,— verkocht aan kinderkaar-
ten en postzegels. Een mooi resul-
taat! Nu kunnen zij nog deelnemen
aan de radioluisterwedstrijd, die
uitgezonden zal worden opi Dinsdag
21 Dec. te 20.45 uur via de K.R.O.

Het plaatselijk comité,
E. van Schie-Buys.

Uitwisseling
van kinderschilderwerk

De organisatie „tekenen is een
wereldtaal" heeft onlangs aan de
kinderschilderschool van de heer
Ton de Boer een aantal buiten-
landse adressen toegezonden van
kinderen van 6 t.m. 12 jaar, waar-
van een groot deel afkomstig uit de
Verenigde Staten, met de bedoeling
hierdoor tot een uitwisseling van
kindertekeningen te komen. Ook het
voeren van correspondentie is hier-
aan vanzelfsprekend verbonden.
Verschillende tekeningen van de
Zandvoortse leerlingen aan de kin-
derschilderschool van de heer De
Boer zijn inmiddels reeds aan deze
adressen verzonden, want het
spreekt vanzelf, dat deze leuke en
leerzame acüe stimulerend werkt
op de activiteit van de kinderen en
óók de heer De Boer persoonlijk
véél yreugde schenkt.

Tafeltennis in Zandvoort
Met het doel propaganda voor

de tafeltennissport te maken in
Zandvoort houdt de Nederlandse
Tafeltennis Bond, Afd. Kennemer-
land, op Zondag 2 Januari a.s. des
middags in gebouw „Zomerlust" in
samenwerking met de plaatselijke
verenigingen wedstrijden en demon-
straties. De wedstrijd tussen een
Afdelings A- en een B-team (welke
beide uit eerste-klassers zijn samen-
gesteld, wordt volgens het Davis-
cup-systeem gespeeld, terwijl de
demonstratie door twee Neder-
landse topspelers verzorgd zal
worden. Bovendien speelt de sterk-
ste speelster van de Afdeling Ken-
nemerland een wedstrijd tegen een
Amsterdamse speelster. De aan-
vang van deze wedstrijden is be-
paald op 2 uur.

Ze zijn óók in Zandvoort
Nog enkele dagen
en het is weer
Kerstmis. Het
feest van Chris-
frus geboorte in
de eerste plaats,
het feest daar-
naast óók van ge-

zellige huiselijkheid, van een gevoel
van vrede en rust in ons hart, als
bij de Kerstboom bij het licht der
flakkerende kaarsen, de Kerst-
liederen weer zullen klinken. Nog
enkele dagen en dan zullen óók in
Zandvoort beierende klokketonen
dit feest, dat wij allen met zoveel
vreugde tegemoet zien, gaan in-
luiden.

Er is een hunkering in ons hart
naar dit feest aller feesten. Chris-
tus, Vredevorst, werd geboren in
een kribbe te Bethlehem, het ru-
moer van de wereld rondom ons
verstomt voor een korte wijle en
we kunnen deze dagen een ogenblik
onszelf zijn, de zorgen van het alle-
daagse van ons af zetten. We weten
het dat elk jaar opnieuw deze
Kerstperiode een afsluiting vormt
van donkerheid en somberheid, dat
we opnieuw het licht tegemoet
gaan, dat van nu af aan elke dag
opnieuw het gulden zonnelicht hoger
aan de hemel stijgen zal.

Kerstmis is vol, boordevol ge-
dachten en als liet goed is, zijn het
gedachten van vrede en rust.

Als het goed is, ja, maar kent U
degenen, bij wie dat niet het geval
is? Ik denk aan hen, die het
komende Kerstfeest met angst en
vreze tegemoet zien, of dikwijls
maar één wens hebben: dat deze
dagen zo vlug mogelijk voorbij zul-
len zijn. Want hen wenkt deze
dagen geen vreugde, geen flonke-
rend kaarslicht, geen Kerstboom,
geen Kerstmaaltijd, geen vrede en
geen rust, maar slechts de benau-
wenis van. de dagelijkse zorgen,
van een tekort aan verdienste om

deze dagen gezellig en feestelijk
dóór te brengen in de huiselijke
kring. Dat zijn niet de klagers over
het dure leven van tegenwoordig;
niet degenen, die te koop lopen met
hun lage inkomen, óók niet zij, die
door allerlei sociale regelingen
tóch in staat worden gesteld, écht,
zij het misschien dan ook op be-
scheiden wijze, Kerstfeest te vieren.

Degenen, die Kerstmis 1954 met
benauwenis zien naderen, dat zijn
degenen, die voor geen prijs zouden
willen weten, dat dit feest hen
werkelijk benauwt. Dat zijn zij, die
werkelijke armoede, die een abso-
luut tekort aan financiële middelen,
met trots uitsluitend voor zichzelf
weten te dragen, die week-in week-
uit, scharrelen moeten om rond te
komen, die zich elke luxe, hoe klein
die ook is, moeten ontzeggen, die
door allerhande oorzaken nét nog
teveel inkomen hebben, zelfs al is
dit geen direct inkomen, om in de
sociale voorzieningen te vallen, of
uit een te prijzen zelfrespect en eer-
gevoel in geen geval bij een sociale
instelling willen aankloppen. Zij
dragen deze benauwenis met zich
mee, dag in, dag uit, week in, week
uit, óók de komende Kerstdagen.

Daar zouden kolommen vol over
te schrijven zijn. U zegt misschien:
„dat is te zwart geschilderd" want
zó erg is het niet. Maar ik zeg U:
„zó erg is het tuèl, nu op dit ogen-
blik, en óók in Zandvoort, óók in
onze gemeente, die zich gaat op-
maken, om Kerstfeest te vieren.
U moet die gevallen kennen, om te
weten HOE erg het wel is.

Het zijn de „Stille armen", de
armen met een rijke zielcnadel.
Het is die vergelen groep in ons
land, die om wat voor reden dan
ook, buiten de sociale voorzieningen
valt. Vergeten? Niet ten volle en
zeker niet gedurende de Kerst-
dagen. Want t7i elke plaats in ons
land, die de verantwoording ten
opzichte van dezen gevoelt, wordt

óók voor deze groep gezorgd. Wordt
ervoor gezorgd, dat zij vreugde-
volle, zorgeloze Kerstdagen hebben,
zoals U en ik. Het Leger des Heils
doet in dit opzicht al ontzaggelijk
veel, maar het is nog lang niet vol-
doende. Plaatselijke comité's hou-
den inzamelingen voor deze „stille
armen". Óók in onze gemeente.
Elders in ons blad kunt U de ver-
antwoording van deze week weer
lezen. Nog één. week scheidt ons
slechts van Kers'.mis 1954. Deed
GIJ reeds iets voor hen? Bracht gij
reeds Uw gave voor dit doel, hoe
bescheiden ook? Ik las een dezer
dagen in een onzer grote dagbladen,
dat in de Kerstpotten van het Leger
des Heils op de Dam in Amsterdam
twee bankbiljetten werden aange-
troffen van duizend gulden. Wilt U
een nóg sprekender bewijs van
mensen, die beseften, HOE erg het
met deze dikwijls vergeten groep
onder onze bevolking gesteld is?

Nederland staat bekend om zijn
liefdadigheid. Wanneer er ellende
is, staat ons volk altijd klaar om
te helpen. Enorme sommen werden
in de loop der tijden al bij elfcaar
gebracht om leed en benauwenis
weg te nemen.

Welnu, voor de laatste maal dit
jaar wordt nog éénmaal een beroep
op Uw vrijgevigheid gedaan om zorg

en druk althans voor een ogenblik
van Uw eigen dorpsgenoten laeg te
nemen. Ik weet het, daarbij zult
ook U niet willen achterblijven.
U hebt er nog één week de tijd
voor. Het zal U de grootste voldoe-
ningr van de komende Kerstdagen
schenken, te weten, dat ook door U
anderen. Kerstfeest kunnen vieren,
zoals gij dat graag wilt doen.

En wanneer dan straks beierende
klokketonen dit feest van vrede en
vreugde aankondigen, dan zal er
dubbele blijdschap zijn in Uw hart.
God Zegene U alle» bit deze waar-
lijka Kerstgave. K,

Inzet actie «biggenfonds»
We zijn dan eindelijk zo' ver, dat

onze actie voor het „Biggenfonds",
door ons opgezet om een Zandvoor-
ter ,die door het uitbreken van de
zo gevreesde varkenspest zijn ge-
hele veestapel en daarmede zijn
gehele bedrijf in enkele dagen tijd
verloren zag gaan, weer aan nieuw
bedrijfskapitaal te helpen om zich
andere dieren te kunnen aanschaf-
fen, kan worden ingezet.

Naast de bijdragen van particu-
lieren, waarover door ons enkele
weken geleden verantwoording
werd gedaan, heeft thans de toneel-
vereniging „Wim Hildering" spon-
taan aangeboden, nogmaals een
opvoering te brengen van de thril-
ler „Gaslicht", waarmede men Vrij-
dag j.l. zoveel succes boekte. Thans
komen de baten van deze avond
geheel aan het „Biggenfonds", bij
een entreeprijs van ƒ1.00, (alles in-
begrepen). Wij zijn de toneelvere-
niging „Wim Hildering" zéér erken-
telijk voor dit aanbod en verwach-
ten Maandagavond a.s., wanneer de
opvoering in „Zomerlust" zal plaats
vinden, een volle zaal! Het doel is
U ongetwijfeld allen sympathiek en
het stuk, dat een sinistere griezelig-
heid ten toon spreidt, zal U onge-
meen boeien. Om dit laatste alleen
al zouden wij U het bijwonen van
deze opvoering ten zeerste kunnen
aanraden.

Dit is dan de inzet van onze actie!
Want wij verwachten, dat andere
verenigingen dit goede voorbeeld
zullen gaan volgen. Begin Maart a.s.
zal dan het sluitstuk komen: de
opvoering van het toneelspel „Le-
vensavond", het bekende, zo levens-
echte stuk van Jaap van der Poll,
waarvoor wij een aantal liefheb-
bers van het toneelspel bereid von-
den, dit op te voeren. We kunnen
U al vast verklappen, dat op deze
avond Zandvoorts burgemeester
zich bereid heeft verklaard, het
bedrag dat de totale actie zal heto-
ben opgeleverd, aan onze gedupeer-
de Zandvoorter te overhandigen.

Voorts zal nog een. comité van
aanbeveling voor deze bijzondere
toneelavond worden gevormd .O.a.
zal de prachtige hoofdrol van de
moeder en grootmoeder vertolkt
worden door Mien Elzinga. Zij
speelde deze rol reeds eerder in
Zandvoort en wist toen een ieder
te ontroeren en te boeien, zij zal dat
ongetwijfeld ook nu opnieuw doen.
Verder werken er aan mee Mevr.
Alie Koper-Bol, Mevr. Jo Bisen-
berger-Kromhout, Mevr. Paap en
de heren L. Sok en C. Kuvper. Na-
dere gegevens hierover volgen bin-
nenkort. Voorlopig wachten wij op
het aanbod van andere verenigin-
gen, die vóór Maart a.s. nog voor
dit sympathieke doel willen optre-
den en bevelen U de uitvoering van
Maandagavond a.s. van harte aan,
waarvoor wij U tevens nog ver-
wijzen naar de in dit nummer voor-
komende advertentie.

Kerstbijeenkomst
De vrouwenbond van de Neder-

landse Protestantenbond organiseert
Dinsdag 21 December een Kerst-
bijeenkomst in het gebouw van de
Ned. Prot. Bond aan de Brugstraat.
Medewerking aan deze middag ver-
lenen o.m. mevrouw To Dees-Kion
zang en. mevr. G. Huijer met een
Kerstvertelling.

Vrouwenbond P. v.d. A.
In de gehouden jaarvergadering

van de vrouwenbond van de P.v.d.A.
afdeling Zandvoort, werd in de
vacature, ontstaan door het zich
niet meer als bestuurslid herkies-
Ijaar stellen van mevr. Sijtsma, ge-
kozen mevr. Paap-Koning.

MEVROUW,
Nog een paar dagen en het

is Kerstmis!
Heeft U er al eens over na-
gedacht, wat U aan het
Kerstmannetje zult vragen?

Maak hem attent op onze
grote collectie geschenken.
Laat U verrassen met 'n Hes
Parfum, (Chanel, Dior, Maja,
Fath, Carvan, Réplique, Ro-
cha, Molyneux, etc., etc.)

Of een pot Crème (Eliza-
beth Arden, Vilamol, Lan-
come, Dr. Hoog, Mac. Factor,
etc., etc.

Nog een kleine tip. Heeft U
al reeds een luxe poederdoos

om Uw crêmepuff in te doen?
Geeft dus Uw „Kerstman-

netje" een stille wenk om zijn
inkopen te doen, in de soeci-
aalzaak voor bovengenoemde
artikelen

PARFUMERIE

jp iXj$SL?*+>*\e.
Kerkstraat 23 - Telcf. 2107



Gezelligheid De kerstboom brandt weer! Sfeer

KLEIN MATCH BILJART ZOMER EN WINTER GEOPEND.

HOTEL BOUWES
ZANDVOORT

*
Uitgebreid cabaret-
programma met het

Bob van Waasdijk Sextet

Tijdens de Kerstdiners:

MODESHOW
G. E. Lagerwey toont U de
voorjaars- en zomercollectie

van
Heinzelmann & Pamina

BONTSHOW
VAN DAAL & MEYER N.V.

Groningen.

Coiffures: Leonard, Haarlem

*Inlichtingen en tafelreser-
veringen Tel. K 2507 - 3046

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Bevolkingsonderzoek
Mededeling

Zij, die reeds in het bezit zijn van
een oproepkaart, maar tot op heden
niet in de gelegenheid waren zich
te laten onderzoeken, kunnen zich
op de hierna genoemde uren, aan-
melden bij het onderzoeklokaal in
de Hannie Schaftschool, Herenstr.ll.
Deze personen kunnen dan alsnog
worden onderzocht.
Vrijdag 17 December 1954

13.30—14.00 mannen
14.15—17.00 vrouwen

Zaterdag IS December 1954
9.30—10.45 vrouwen

11.00—12.00 mannen
13.30—14.30 vrouwen
14.45—16.00 mannen

Maandag 20 December 1954
13.30—15.45 vrouwen
16.00—16.30 mannen
19.00—19.45 vrouwen
19.45—21.15 mannen

Dinsdat? 21 December 1954
11.00—11.45 vrouwen
11.45—12.00 mannen
13.30—15.00 invaliden en vr.
15.00—16.30 invaliden en mann.
19.00—19.45 vrouwen
19.45—20.30 mannen
20.30—21.00 vrouwen
21.00—21.15 mannen.

Ophalen huisvuil
Op Ie Kerstdag en Nieuwjaarsdag
zal door de Dienst van Publieke
Werken géén huisvuil worden op-
gehaald. De Directeur.

Voor Uw

KERSTDINER
in een gezellige
en beschaafde sfeer

naar

hinkel
Keuze uit
diverse Menu's
of a la Carte.

Reservering aanbevolen.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Dr. B. -Entzinger,
Brederodestraat l, Tel. 2181.

Zondagsdienst
wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan gebruik te
maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Zr. C. W. van Dijk,
Gagthuishofje 27, telefoon 2791.

Agenda raadsvergadering
Dinsdag 21 December., 8 uur.
1. Ingekomen stukken.,
2. Voorstel tot wijziging van de

verordening op de keuringsdienst
van vee en vlees.

3. voorstel tot vaststelling van een
nieuw reglement omtrent de verhu-
ring enz. van gemeentewoningen.

4. Voorstel tot vaststelling van een
nieuwe heheersverordening voor
de bedrijven.

5. Voorstel tot benoeming van 2
bestuursleden van de gemeentelijke
instelling voor maatschappelijk
hulpbetoon.

6. Voorstel tot herbenoeming van
de gemeente-geneesheer.

7. Voorstel tot benoeming van 3
leden, en 3 plaatsvervangende leden
van de commissie voor georgani-
seerd overleg.

8. Voorstel tot het verlenen van
een jaarlijkse bijdrage aan de stich-
ting Noordholland voor Maatschap-
pelijk Werk.

9. Voorstel tot vaststelling van een
nieuwe arbeidsovereenkomstenver-
ordening en van de eerste verorde-
ning tot wijziging van het algemeen
ambtenarenreglement.

10. Voorstel tot benoeming van de
commissie tct wering van school-
verzuim.

11. Voorstel tot verkoop en toe-
wijzing van grond, gelegen in het
uitbreidingsplan en het wederop-
bouwplan.

12. Prae-advies betreffende een
verzoek van het sportweek-comité
cm een „sportraad" in te stellen.

13. Voorstel tot het verlenen van
een subsidie aan „Zandvoorts Win-
kelcentrum" in de kosten van een
f eestverlichting.

14. Voorstel tot verhoging van het
subsidie t.b.v. de R.K. Montessori-
kleuterschool en de Chr. kleuter-
school te Aerdenhout.

15. Voorstel tot het voorlopig
vaststellen van de rekeningen over
1952.

IX Voorstel tot aankoop van
aan de heer A. M. Cats, alhier.

17. Voorstel tot aa coop van
grond, gelegen in 't wederopbouw-
plan.

18. Voorstel tot verkoop van grond
gelegen aan de Boul. de Favauge.
t.b.v. de stichting van een flatge-
bouw.

19. Voorstel betreffende de bouw
van een restauratiegelegenheid na-
bij de Burg. van Alphenweg.

20. Voorstel tot deelname aan de
tentoonstelling „Nationale Energie
Manifestatie 1955" - E-55.

21. Voorstel tot het aangaan van
een gemeenschappelijke regeling in-
zake de geestelijke volksgezondheid

22. Voorstel medewerking art. 72
lager onderwijswet 1920 verbetering
centrale verwarmings - installatie
Wilhelminaschool.

23. Voorstel gemeenschappelijke
regeling vleeskeuringsdienst, open-
baar slachthuis c.a.

24. Rondvraag.

hou d-i de \*/irrter
uit handen en voeten

Schaaknieuws
De bondswedstrijd van het 2de

10-tal tegen Bloemendaal 3 is ge-
eindigd in een voorlopige 3-4-stand
in het voordeel van Bloemendaal.
terwijl 3 partijen zijn afgebroken.
Er bestaat nog een kleine kans, dat
de beide ploegen de punten delen,
hetgeen afhangt van de uilslag dei-
onderling nog te arbitreren partijen.

Het wedstrijdverloop was als
volgt:

S. Weber-Cramer 1-0
Kroon-Wouda .1-0
Haagen-Verkerk 0-1
van Keulen-v. Dalfsen afeebr.
Kramer-Wijnands 0-1
Eldering-Korsman afgebr.
Slijkerman- v. d. Ende afgebr.
Molenaar- v. Haan 0-1
Mühlenbruch-v. Weslering 0-1
Coeverden-Bolsenbroek 1-0
Voor de onderling competitie

.werden nog gespeeld:
Janssen-Porrenga l-o
Kop-Kappelhof 0-1
Termes-de Jong • 0-1

BURGERLIJKE STAND
10—16 December 1954.

Geboren: Rensje, dochter van J.
C. Trommel en T. van, Dort; Jacoba
Maria, dochter van P. E. van der
Ploeg en M. P. van Staveren; San-
dra Dina, dochter van C. Driehui-
zen en D. W. Green.

Ondertrouwd: J. H. Ducnk en P.
Wedman; W. Steijger en E. C. Rik-
kert; A. J. Valkema en F. C. Por-
renga; F. A. van Zalingen en A. M.
F. Bosman.

Getrouwd: Th. Lagerweij en B.E.
Sijtsma.

Overleden: J. Bais, oud 78 jaar,
echtg. van C. M, Godschalk.

De supportersvereniging
De opgerichte supportervereni-

ging van de voetbalvereniging
„Zandvoortmeeuwen" blijkt zich in
een grote belangstelling te mogen
verheugen. Een zéér groot aantal
leden heeft zich tot nu toe opgege-
ven, doch het voorlopig bestuur
verzoekt allen, die daadwerkelijk
willen medewerken aan de opvoe-
ring van het voetbalpeil in Zand-
voort, zich bij de supportersvereni-
ging aan te sluiten. Inlichtingen
worden verstrekt door de heer Leo
Bluijs, café Bluijs, Zeestraat 46 en
door de heer M. Weber, Zuidboule-
vard 23.

De muziek op het veld j.l. Zondag
voor het eerst door de su--orters-
vereniging verzorgd, bleek buiten-
gewoon te voldoen. Om alle ver-
dere plannen te verwezenlijken, is
een grote en sterke supportersver-
eniging noodzakelijk. Het bestuur
rekent in de e.k. weken nog op een
grote aanmelding.

FOTO-ALBUMS
BAKELS sinds 1874.

f 1 6.000,- gestolen!
Een inbraak van een omvang als

in jaren — en wellicht zelfs nog
nooit — in Zandvoort heeft plaats
gevonden, is gepleegd tijdens de
afwezigheid j.l. Dinsdag van de im-
en exporteur J. v. D., wonende in
de Kostverlorenstraat. Bij zijn
thuiskomst in deze woning j.l.
Woensdagmorgen, ontdekte de heer
v.D. dat een glas in lood ruitje was
uitgesneden, waardoor de onge-
wenste bezoeker(s) de spanjolet van
een raam kon(den) neerdrukken en
op deze vrij eenvoudige wijze bin-
nenkomen. Uit een bureau in het
kantoor werd een bedrag van zes-
tienduizend gulden meegenomen,
bestaande uit coupures van duizend
gulden.

Het Zandvoortse politie-apparaat
werkt onder hoogspanning, om deze
brutale inbraak tot oplossing te
brengen. Er zijn enkele aanwijzin-
gen, waarover men zich niet verder
wenste uit te laten.

HANDSCHOENEN
BAKELS Sinds 1874.

Geen sportraad in Zandvoort
Ongeveer een half jaar geleden

verzocht het sportweek-comité in
Zandvoort een zgn. „Sportraad" in
te stellen. Deze zou ten doel hebben,
de lichamelijke opvoeding te stimu-
leren, de samenwerking tussen de
sportverenigingen te bevorderen, de
juiste opvattingen inzake de licha-
melijke opvoeding en de sport te
propageren en excessen op deze ge-
bieden tegen te gaan. Het verzoek
werd l Juni 1954 door de raad om
prae-advies in handen gesteld van
het college van B. & W. Burge-
tneester en Wethouders hebben
hierover het gevoelen gevraagd van
de stichting „Touring Zandvoort",
waarvan het dagelijks bestuur
thans heeft medegedeeld, dat wat
betreft het adviseren omtrent aan-
gelegenheden die de sportterreinen
betreffen, reeds bij de oprichting
van de stichting voor sport en
toerisme, aan haar het beheer en
de exploitatie van de sportvelden
werd opgedragen. Daarom hebben
reeds twee_ vertegenwoordigers van
sportverenigingen zitting in het
algemeen bestuur die de belangen
van de sportbeoefening in het
algemeen aanhangig- kunnen maken
bij dit semi-openbaar lichaam.

Mede gelet op het bovenstaande
achten B. & W. het met het dage-
lijks bestuur van stichting „Touring
Zandvoort" vooralsnog niet nood-
zakelijk tot het instellen van een
sportraad over te gaan, reden waar-
om het college de raadsleden, voor-
stelt, afwijzend op het verzoek van
het sportweekcomité te beschikken.

FOTO-TOESTELLEN
BAKELS sinds 1874.

Schaaknieuws
Ook de derde bondswedstrijd heeft
het Ie tiental met winst beëindigd.
Tegen „Het Oude Slot" uit Heem-
stede werd een 6-4 overwinnig be-
haald. Hierdoor staat het tiental
aan de kop van de afdeling met 6
punten uit 3 wedstrijden.

De gedetailleerde uitslagen wa-
ren als volgt:

Porrenga-Boot 1-0
Kappelhot-Wilffert 0-1
v.d. Brom-Kokkelkoren 1-0
Bais-Drayer 0-1
Janssen-Schoonhoven 1-0
Kop-De Haas 1-0
Termes-v.Hout 1-0
Verhaert-Le Nobel 0-1
Haagen-Herckcnrath 0-1
Giskes-Quintus 1-0

Voor de onderlinge competitie
afd. B werden nog de volgende
partijen gespeeld:

Mühlenbruch-v. Keulen 0-1
Eldering-Cooverden 1-0
Kramer-Slijkerman '/a-'/2

Dr. A. van Biemen sprak
over het jeugdprobleem

In „Ons gebouw" aan de Brug-
straat, hield Dr. A. van Biemen van
Bentveld Woensdagavond op "ver-
zoek van het instituut voor arbei-
dersontwikkeling te Zandvoort, een
interessante lezing over het onder-
werp: „Die jeugd van tegenwoor-
dig".

Na door de voorzitter van het
instituut, de heer S. Horeman te
zijn ingeleid, ving Dr. van Biemen
zijn causerie aan met erop te wijzen,
dat de ouderen tegenwoordig maar
zo'n beetje in het rond tasten over
de vraag, hoe de jeugd van tegen-
woordig zich gevoelt. De mens van
vandaag beoordeelt de jeugd nooit
vanuit hun situatie. Men vergeet,
dat de jeugd deze wereld vanuit
een héél ander perspectief ziet.

De vraag die de jeugd zich stelt
is: „Welke plaats hebben wij in de
maatschappij.welke rol spelen wij?"
En dan blijkt, dat die jeugd er maar
zo'n beetje bijhangt.

De jeugd is naar haar aard héle-
maal niet vooruitstrevend, integen-
deel, véél meer een bron van ener-
gie, om die te exploiteren. Wie dit
het handigste doet, heeft de jeugd!

Wat de puberteitsjaren betreft,
brengt geen groeiproces zoveel con-
sequenties, zoveel pijn en leed mee
als deze jaren, waarin het ont-
groeien aan de oude omgeving
wordt doorgemaakt.
De jeugd moet dan zelfzich worden
in een. wereld, die richtingsloos is.

Het grote probleem is, aan de
opgroeiende jeugd de verantwoor-
ding te geven, waaraan zij toe is,
waarbij de jeugd zich dan moet
oefenen in dit verantwoordelijk-
heidsbesef, door dit zelf te dragen.

Komende tot de vraag, of de
tegenwoordige jeugd slechter is dan
de vorige generatie, meent spreker,
dat ze beter is, want de jeugd is
niet goed, wanneer ze de ouden na-
aapt, al willen die ouderen dat
maar wat graag. De jeugd van
tegenwoordig echter ziet door die
ouderen heen.

Spreker komt daarna tot de slot-
conclusie, dat als de ouders van
hun gezin niet waarlijk een „gezin"
maken, er nooit goede volwassen
mensen uit dat gezin kunnen voort-
komen. En wat het leven buitens-
huis betreft van de jeugd, zou deze
véél meer haar bestemming vinden
in een vorm van jeugdsociëteiten,
dan nu in clubs of verenigingen,
waar zij onder leiding van ouderen
worden bezig gehouden en besluit
met als zijn mening uit te spreken.
dat men ten opzichte van „die
jeugd van tegenwoordig" heus niet
pessimistisch behoeft te zijn-

De met grote aandacht gevolgde
rede werd na de paxize door een
debat gevolgd.

Handen en Li ppen
ruw?
Verheugend spelpeil bij
Zandvoortm.-Scheveningen

Dat de Meeuwen dit jaar over
een goed elftal beschikken is zeker,
dat is vorige week bewezen tegen
Blauw-Zwart en nu j.l. Zondag nog
eens dik onderstreept tegen Sche-
veningen, welke club met een, ruim
verdiende 2-0 nederlaag huiswaarts
keerde.

Ruim verdiend Omdat de Zand-
voorters meestentijds dat beetje
geluk missen wat bij elk spel zo
belangrijk kan zijn en 2 of 3 doel-
punten meer was heus niet zo
vreemd geweest, indachtig de
prachtige kopbal van. Visser tegen
de lat en de niet minder fraaie
kopbal van Zwemmer welke door
rechtshalf v.d. Engel met de hand
uit het doel werd gehouden, het-
goen <Je overigens zeer goed lei-
dende Hr. Kramer ontging.

Verheugend en opvallend was
het goede, laaggehouden spel en
gezien het zware veld, de goede
lichaamsconditie der spelers, waar-
voor trainer en spelers zeker een
compliment verdienen.

Zandvoorlmeeuwen won door 2
fraaie doelpunten van H. Koning,
welke G. Halderman verving en
J. Zwemmer.

We zijn er van overtuigd, dat
Zandvoortmeeuwen dit jaar een
hartig woordje kan meespreken.

Dus doorzetten, jongens!

Subsidie seizoen-verlichting
De overkoepelingscommissie „Zand-
voorts winkelcentrum", vroeg in '54
aan de gemeenteraad van Zandvoort
een subsidie van ƒ3600,— als ge-
meenlelijke bijdrage in de seizoen-
verlichting, welke de Haltestraat-,
Kerkstraat- en Grote Krochtvereni-
ging, in dezo winkelstraten hadden
tot stand gebracht. De raad wees
toen in totaal ƒ1050,-, of ƒ350,-
per vereniging toe. Thans werd voor
1955 opnieuw een subsidie van
ƒ3600,— gevraagd, doch B. & W. en
de commissie voor de financiën zijn
van oordeel, dat ook voor het
komende jaar deze subsidie tot
ƒ1050,- totaal beperkt dient te blij-
ven. Opgemerkt wordt, dat de be-
trokken winkelstraatverenigingen
met deze illuminatie véél eer heb-
ben ingelegd, omdat Zandvoort
daardoor in grote mate aan aan-
trekkclijkhoid mocht winnen.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
17 uur: Ds. H. Windig

(tijd.) te Zandvoort.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr.: Ds. R. H. Oldeman.

Zondag a.s. (4e Advent) 10.30 uur:
Ds. C. de Ru.

7 uur: Dr. N. v. d. Loos van Haar-
lem. Jeugddienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. S. Heidinga, van Haarlem.

NED. CHH. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 21 December Kerstfeest-

viering in „Ons Huis". 8 uur.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zon- en feestdagen H. Missen 7.30,

9 uur (Hoogmis) en 11 uur. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof.

HERVORMD KERKEOOR

Kerkmuziekavond
op WOENSDAG- 22 DEC.
in de HERVORMDE KERK.
8.15 uur precies.

Medewerking: alt, violen, orgel.
Toegang vrij; ingang torendeur.
Kerk is verwarmd.

Snuffen wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weg met

Het Huis in de duinen
Een der voorwaarden van de over-

eenkomst tussen de gemeente Zand-
voort en de Ned. Centr. voor huis-
vesting van Zandvoortse bejaarden
te Amsterdam inzake de bouw van
een bejaardentehuis aan de Zand-
voortselaan, alhier, was, dat de
Centrale het beheer en de expoita-
tie van dit tehuis zou overdragen
aan een te creëren plaatselijke
stichting.

Het verlijden van de hiervoor op-
gemaakte stichtingsakte heeft thans
plaats gevonden.

Het stichtingsbestuur, dat intus-
sen is geïnstalleerd, bestaat uit de
volgende personen:
Mej. M. E. Dufour, Aerdenhout.
Mevr. D. Heroma-Meilink, A'dam.
•de heer E. J. Rondeel, A'dam.
de heer J. de Bruyn, A'dam.
de heer S. van der Galiën, A'dam.
Mevr, A.M.Mol-v.Bellen, Zandvoort
de heer L. J. Breure, Zandvoort.
de heer J.L.C. Lindeman, Zandvoort
de heer S. Slagveld, Zandvoort.

Genoemde Centrale heeft voorts
medegedeeld, dat het tehuis offici-
eel de naam zal dragen van „Het
Huis in de Duinen". ,

Korfbalnleuws
Het adspirantentwaalftal van de.

Zandv. Korfbalclub moest Zaterdag
in Haarlem me\ een 7-0 nederlaag
genoegen nemen tegen Haarlem a,

De om 11 uur aangevangen, wed-
strrjd Z.K.C. I-Sport Vereent 3,
werd na de rust bij een 0-2 achter-
stand gestaakt.
Programma voor a.s. Zaterdag:

Z.K.C. adsp. a-D.S.V. a 3 u.
A.s. Zondag:

Z.K.C. 2-Nw. Flora 5 10 u.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:

Geel Wit 1-T.Z.B. l 1-0
T.Z.B. 2-Ripperda 4 3-0
T.Z.B. 3-R.C.H. 10 , 1-3
T.Z.B. adsp. d-Concordia c 11-1

Programma voor a.s. Zondag:
T.Z.B. I-Heemstede l 2.30 u.
N.A.S. 3-T.Z.B. 2 12 u.
T.Z.B. jun-D.S.S. b 12 u.

Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. a-H.B.C. a 2.30 u.

LEDERWAREN
BAKELS Sinds 1874.

Damnieuws
Woensdag 22 December a.s. speelt

de Zandv. Damclub een zgn. „test-
match" tegen de Haarlemse dam-
vereniging „Het Oosten". Belang-
stellenden zijn van harte welkom,
mits de nodige stilte wordt betracht.

Deze week door omstandigheden
slechts enkele uitslagen (10 Dec.):

C. Drayer Jr.-J. Termes 1-1
M. Weber Jr.-W. de Goede 0-2
C.Drayer Sr.-A. Hoekema afgebr.
T. Kerkman-G. ter Wolbeek 2-0
J. Termes-L.Y. Vink 2-0

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Dec. berijdbaar
19 10.58 18.00 23.34 6.30 15.00-21.30
20 -.- 6.30 12.05 19.00 4.00-10.00
21 0.41 7.30 13.09 20.00 4.30-11.00
22 1.39 8.30 13.57 21.00 5.30-12.00
23 2.21 9.30 14.35 21.30 6.30-12.30
24 3.01 10.00 15.12 22.00 7.00-13.00
25 3.38 10.30 15.30 23.00 7.30-14.00
Samengesteld door P.v.d.Mtfe KCzn.

* - *"

De familie Doorsnee

zit bij me thuis . . .

STORINGVMJ !" \

„Hoezo Jtoringvrii ?"
„Draadomroep, meneer! De mooiste
programma's bet mooist!" '
„Vacht even! Hoe?" i
„Door aan 4e knop te draaien. '
PTT stelt wel zuiver af! M! n tram!"

Ontvang binnen- en buitenland
op de beste manier. Een Draad-
omroep-aansluitiog brengt het
voornaamste uit de aether, over
eigen lijnen, glashelder iu Uw
huiskamer*. Geniet ervan alsof U
erbij zit in de studio. Praadom-
roep-ontvangst is het product van
vakmensen, die zuinig op Uw
geld en Uw stroom zijn, royaal
met de geluidskwaliteit! Word
óók abonné en

17 boort bet fijnste bel best!
*Als U in het gebied van een gemo-
derniseerd 4-programma-net woont.

DRAADOMROEP
geeft storingvrije studioklank

On dertrouwd:
JOHANNES H. DUENK

en
PETRONELLA WEDMAN

Huwelijksvoltrekking op Woensdag
29 December 11.45 uur ten Stad-
huize te Zandvoort.
Kerkelijke inzegening door de Wel-
eerw. Heer Ds. R.H. Oldeman om
12.15 uur in de Herv. Kerk te
Zandvoort.
Gelegenheid tot feliciteren in de
oude consistoriekamer na afloop
van de huwelijksinzegening en van
2—3 uur Van Speijkstraat 14.
Loenen (Veluwe), Hackfortweg 34.
Zandvoort, Van Speijkstraat 14.
11 December 1954.

Toekomstig adres:
Loenenscheweg 89, Beekbergen.

Heden bereikte ons het treurige
bericht, dat onze lieve zoon,
broeder, zwager en oom

Ben
in de leeftijd van 24 jaar en
elf maanden bij de ondergang
van de „Westward Ho" het
leven heeft gelaten.

Uit aller naam:
G. Jonkman en
familie.

Geen bezoek.

ZANDVOORT, 15 Dec. 1954.
Koninginneweg 4.

Stopzetting
financiering oorlogsschade

In Juni 1954 heeft de Minister
van Wederopbouw en. Volkshuis-
vesting besloten, dat na l Januari
1955 geen rentevergoeding meer zal
worden, gegeven voor bijdragen,
ingeschreven in het Grootboek voor
de Wederopbouw, voorzover deze
betrekking hebben op toegebrachte
oorlogsschade aan opstallen, die
gelegen zijn of waren in bepaalde
gebieden.

Bij dit besluit is uitgegaan van de
overweging, dat in die gebieden dan
voldoende gelegenheid heeft bestaan
om tot herbouw of herstel van deze
objecten over te gaan.

Deze zgn. rentestop is thans ge-
volgd door een financieringsstop.
Dezer dagen, heeft de Minister van
Financiën namelijk bepaald, dat bij
de besteding van een bijdrage in
deze gebieden geen financiële facili-
leiten zullen worden verleend, in-
dien de aanvrage daartoe niet voor
l April 1955 bij de gemeente is
ingediend.

FLITS-APPARATEN
BAKELS Sinds 1874.

De gebieden waarvoor het boven-
staande geldt, zijn:

de provincie Groningen, met uit-
zondering van de gemeente Gro-
ningen; de provinciën Friesland,
Drenthe, Overijssel en Utrecht; de
provincie Noord-Holland met uit-
zondeving van de gemeenten Am-
sterdam, Den Helder, Velsen en
Zandvoort; do provincie Limburg
met uitzondering van de gemeente
Venlo.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS WSJHCn CH gedistilleerd!
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 215O



UW MAN en
KINDEREN hebben

in dit jaargetijde krachtig voedsel nodig
ere VLEES is daarbij onontbeerlijk!

* ALS U KOOPT BIJ SLAGER BURGER
betaalt U vlees en, niet een heleboel on-
nodige kosten!

•fc U heeft een. enorme keus en kunt zien
wat U koopt!

Organisatie, efficiëntie, vakmanschap en
KWALITEIT zijn de pijlers van ons succes.

Voor de a.s. feestdagen
Heerlijke Kerstrollade

v.a.(2,10 5OO gr.
Graag vroegtijdig bestellen.

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
HaltBitraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

STENCYLWERK - TYPEWERK - EINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

P. SCHAAP
Kruidenierswaren - Commestibles
HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215

VOOR DE a.s. FEESTDAGEN:
Tarwebloem 500 gr. 28 et. Amerik. Patent ver-
pakt bloem 36 et. Boekweilmeel 54> et. per pak.
Honings Bakmeel p. pak 41 et. Honings Cake-
meel p. pak 45 et. Kozijnen 18 en 20 et. 100! gr.
Krenten 18 et. 100 gr. Sucade 50 et. 100 gram
Gember 65 et. JO* " Busjes Gember gesneden
ƒ l,— per stuk. Snippers 100 gr. 50 et. Schille-
tjes per pakje 60 et. Geconfijte Kersjes p. pakje
68 et. Voor de cake gesnipperde vruchten per
pakje 55 et. Amandelen 65 et. 100 gr. Grote
blauwe Rozijnen 40 et. 100 gr. Gemengde nootjes
50 et. 100 gr. Grote Pruimen 35 et. 100 gram.
Californische Abrikozen 65 et. 100 gr. Tutti
Frutti 35 et. Sun-Maid Rozijnen groot
pak 80 et, klein pak 20 et. Blanke droge appelen
Grote sortering vruchten in blik, Californische
en Hollandse. Grote sortering Sardines vanaf
45 et. „Prima".

DELFTSE SLAOLIE fl,BS per fles.
SLAOLIE ƒ1,55 per £les

VOOR DE TOAST: Smeerkaas, Kips Leverworst
Saks, Leverpastei, Schelvislever, Holl. Kaas,
smaak „Gruyère", per 100 gram 35 et.
VOOR DE BORREL: Losse, pakjes en busjes
zoute Pinda's. Zoute bolletjes, Kaasbolletjes,
Dips (Verkade) ook in zakjes 100 en 200 gram,
ook hiervan Kaasstokjes, Nïbb-Its, Naturel en
Kerry per zakje 65 et. -, IJsseldijk, Stegeman en
Olba GELDERSE WORSTJES.

BORRELWORSTJES ƒ1,10
Blikjes Knakworstjes ƒ1,10 en ƒ2,—

Zie de internationale
^-uitzendingen

ƒ1840,—
Beeld 53 cm.

ƒ1395,-
Beeld 53 cm.

ƒ1095,-
Beeld 41 cm.

Antenne's diverse uitvoeringen
O.a. roterende bediening geschiedt geheel electrisch bij het T.V.toestel

Eigen Service Dienst

TECHNISCH
BUREAU FEENSTRA

Telefoon 2O65 - Haltestraat 57 - Zandvoort
Betaling óók in overleg

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

SLAGERIJ

HENK VAN ELDIK
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

Dames! Denkt nu reeds aan Uw KERSTMENU!
OSSENROLLADE 500 gr. ƒ 1,85
LENDEROLLADE 500 gr. ƒ2,25
VARKENSROLLADE 500 gr. ƒ2,40
OSSENHAAS 500 gr. ƒ2,75
LENDE EN ROSBIEF 500 gr ,/'2,50

ONZE ZATERDAG-RECLAME:
500 gr. Osselappen of 500 gr. Schoudercarbonade

met 250 gr. gesmolten Vet f 2.—.

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Gebr. Rosbief en 100 gr. Hamworsl 75 et.
Echte GELD. GEK. WORST 85 CENT 250 gram

200 gr. Smeerleverworst 50 et.
150 gr. Gebr. Gehakt 55 et.

Ziet wnze etalage!

KERSTBRODEN
KERSTKRANSEN

KERSTTAARTEN
KERST-PETIT-FOURS

KERSTPOLONAISES
(met slagroom of ijs)

IJSTAARTEN
PUDDINGEN

ZOUTJES
HORS D'OEUVRES

DIVERSE SALADES
PASTEITJES

CROQUETTEN enz.

De zaak voor kwaliteit, en fijne smaak.

TELEFOON 2820

UW KERSTDINER
in onze afd. Restaurant

Geen winkelsluiting hoeft te deren
U kunt voortdurend roken, heren!
Want Drommel in de Haltestraat,
Helpt U altijd 'nel d'automaat!
Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Zeer voordelige
VLEES EN VLEESWAREN AANBIEDING bij

Vleeshouwerij

CORV&NELDBK
Haltestraat 1 2 - Telef. 261 6
500 gr. PRIMA OSSELAPPEN vanaf ƒ1,65
500 gr. VARKENSCARBONADE (Sch.) .. ƒ1,65
500 gr. Prachtige vaste KALFSLAPPEN .. ƒ1,90
500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2.50
500 gr. LENDE (Contra Filet) ƒ2,25

VOOR DE SOEP: Prachtige KALFSSCHENKELS
met veel vlees, ongeveer l kg ƒ l,— p.sluk

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr, Gebr. Rosbief en 100 gr. Hamworst 75 et.
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst 75 et.
100 gr. Org.Corn.Beaf en 100 gr. Leverworst 59 et.
150 gr. Org. Corned Beaf 60 cl.
250 gr.van onze beroemde, Geld. gek.worst 85 et.
200 gr. van onze prima Leverworst 50 et

ICerstklokken
Buiden!

Maakt U dit leest thuis gezellig!

Heerlijke AMANDEL KRANSJES,
CHOCOLADE KRANSJES

MUSKET KRANSJES
ROOM EN FONDANT KRANSJES.
GROTE CHOCOLADE KRANSEN

vanaf 35 et. per stuk.

Ruime sortering
Kerstartikelen

Zoute Pinda's, Nibb-it, Kaaskoekjes
ALLE VERKADE ARTIKELEN.

Chocolaterie M. C. VAN NOL
TELEF. 2364 - KERKSTRAAT 34

Voor KERSTBOOMVERSIERING en KAARSEN
naar

Magazijn„HetWonderv.Zandvoort"
DE GOEDKOOPSTE ZAAK

Ook in geschenken hebben wij een grote sor-
tering in Luxe en Huishoudelijke artikelen,
Sola cassettes en Speelgoederen.
SWALUËSTRAAT 9 - TELEF. 2418

(Achter de Haltestraat).

Kocht U nog geen warme
PANTOFFELS of
BONTGEVOERDE LAARZEN?

Brossois, Grote Krocht
Steeds apart en chic!

Slagerij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

Bestelt tijdig
Uw Kerstrollade's

DEZE WEEK: 150 gram HAM 69 CENT.
250 gr. GEKOOKTE WORST 73 CENT

Wat moet ik
daarvoor aantrekken?

Zucht menige vrouw, als het voornemen
bestaat met de komende feestdagen
BUITENSHUIS TE GAAN DINEREN,
of het Kerstfeest bij familie of kennissen
te gaan vieren, of een lange auto- of trein-
reis te maken.

Wij hebben dit probleem
voor U opgelost!
Wij brengen een geselecteerde collectie
COCKTAIL JAPONNEN, waaronder vele enkele
stuks tegen aantrekkelijke prijzen vanaf ƒ19,75
NYLON geklede BLOUSES ƒ19,75

Een prachtige sortering in AVOND- en COCK-
TAIL BLOUSES allen enkele stuks, Zwitsers

materiaal. Sterk gereduceerde prijzen.

JERSEY DAMES JAPONNEN, zuiver wol
Weense modellen vanaf ƒ37,50

Een keur van
Kerstgeschenken!

DAMES KOUSEN, ragfijne NYLONS Ie keus
volledig geminderd ƒ2,95
Diverse fantasie hielen, in
KRISTAL KOUSEN ƒ4,25 - /"3,95

Dames en Heren „SWAN" ZAKDOEKEN.
FANTASIE DOEKJES - SHAWLS

Heren Overhemden, Dassen, Pullovers, Vesten
enz.

Komt U eens kijken? Het verphcht U tot niets!

Textiel- en Confectiemagazijn

DE WAAG"
Telef. 2O87

99
Haltestraat 4O
EENS KLANT! BLIJFT KLANT!

Aparte modellen. Steeds de nieuwste snufjes.

BI-AMPLI
PHILIPS verwezenlijkte een ideaal,
dat de gehele radiowereld jarenlang
heeft beziggehouden. Hier is inder-
daad sprake van een werkelijke
verbetering. Harmonische radio-
ontvangst door effectieve uitban-
ning van hoog/laag-intermodulatie.

PHILIPS RADIO
Bi-Ampli ƒ598,- of
/'34,35 p.m.
PHILIPS
Radio Bi-Ampli
ƒ468,- of ƒ25,65 p.m.
U kunt de toestellen
bij ons beluisteren
en bestellen voor de
komende feestdagen.
PHILIPS RADIO
v.a. ƒ98,—. In. iedere
prijsklasse een
kwaliteitsproduct.
Uw oude Radiotoestel heeft inruilwaarde.
PHILIPS TELEVISIE ƒ495,- tot ƒ697,-.
Groot beeld ƒ1095,—, ƒ1395,— en hoger.
Wij plaatsen Uw antenne vakkundig.
PHILIPS platenspeler in koffer, nieuw model.
PHILIPS platenspeler en wisselaar ook voor
inbouw.

HET ZONNETJE IN HUIS!
PHILIPS Hoogtezon BIOSOL, groot bestralings-
oppervlak, ƒ198,-, met een tijdelijke reductie
van ƒ15,—. Ook bij huurkoop.
STOFZUIGERS div. merken op slee vanaf ƒ2,-
per week. Wij leveren en repareren div. merken
wasmachines, droogmachines, fornuizen, koel-
kasten, strijkbouten, broodroosters.
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
desgewenst op prettige wijze de Oetaling met U.

ERKEND PHILIPS SERVICE DEALER.
RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Inlevering
La n d b. Vacaniiebonnen
DONDERDAG 23 DEC. Bedrag ƒ30,-
7.30 uur. Gebouw BRUGSTRAAT 17

Penningm. G. de Roode.

26OO
BELLEN!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50
Trouwen, lange afstanden

billijke prijzen.

Mededeling
Binnen enkele dagen zal door ons
een gramofoonplaten-afdeling wor-
den geopend. Bestellingen op alle
merken platen, kunnen reeds nu
worden opgegeven.
Radio-Televisie-Eleclra
F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Tel. 2534

Administratiekantoor A, F. H EU FT
Inrichten en. bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Groot en klein vinden

VANDERWERFFs
brood FIJN!

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Aankoop grond
B. & W. van Zandvoort stellen de

raadsleden voor, een crediet van
./5400,— beschikbaar te stellen voor
do aankoop van een tweetal per-
ceeltjes grond, gelegen in het weder-
opbouwplan, welke destijds niet
werden onteigend, doch binnen af-
zienbare tijd voor de uitvoering
van het wedcropbouwplan nodig
zullen zijn. Het betreft hier een
gedeelte ter grootte van 170 m-
gelegen achter de panden Stations-
plein 9-11, eigendom van de heer
E. Jongsma en een perceel van 490
m- gelegen aan de Dr. Metzger-
straat, eigendom van de N.V. tot
exploitatie van pensions „Zand-
voort-Bad". De prijs werd bepaald
op ƒ8,— per m8. De eigenaren
hebben zich bereid verklaard, bc-
houdens enkele voor inwilliging
vatbare voorwaarden, deze grond
te willen verkopen. De grond zal
straks moeten dienen voor de aan-
leg en doortrekking van een open-
bare weg.

Flatgebouw opzij
voor boulevardcentrum

Op 20 October 1953 besloot de
raad, een perceel grond te ver-
kopen, gelegen aan de Noordboule-
vard, aan de Coöp. Flatexploitatie-
maalschappij „Noordzee", bestemd
voor de stichting van een flal-
gebouw. De voorbereidingen zijn
thans zover gevorderd, dat op korte
termijn mei do bouw kan worden
begonnen. De moeilijkheid daarbij
is echter nu, dat deze grond ge-

legen is in dat gedeelte van het
wederopbouwplan, waar het boule-
vardcentrum is gedacht. Met de
Directie van Smits' bouwbedrijf
N.V., die in feite is te beschouwen
als oprichtster en promotor van
deze coöperatie, is terzake overleg
gepleegd, omdat het zéér op prijs
zou worden gesteld, dat de bouw
van dit flatcornplex. 36 flatwoningen
omvattende, doorgang zal kunnen
vinden.

Deze directie heeft thans ver-
klaard, er geen bezwaar tegen te
hebben, dat haar bouwplan pl.m.
100 meter meer noordelijk wordt
gerealiseerd, d.w.z. dat de plaats
van het flatgebouw, overeenkom-
stig het wederopbouwplan, één
bouwblok in noordelijke richting
opschuift. Ook de supervisor, Ir. G.
Friedhoff, heeft medegedeeld, hier-
tegen geen bezwaren te hebben.

B. & W. stellen daarom de raad
voor, het raadsbesluit van 20 Oct.
1953 in te trekken en het nieuwe
terrein aan deze flatexploitatie-
vereniging „Noordzee" te verkopen,
l.w. een oppervlakte van pl.m.
3655 m= legen ƒ18,75 per m=, zijnde
de toewijzingsprijs, vermeerderd
met 25°/o.

Baxar K. Doormnnschool
De volgende prijzen uit de ge-

houden loterijen tijdens de bazar
van de Karel Doormanschool wer-
den nog steeds niet afgehaald:

554 aquarel; 767 theemuts; 135
naaimachinelampje; 1127 schemer-
lampje; 2593 aquarium (hoofdprijs
2de verloting); 2056 aquarel; 2769
portefeuille; 2046 kinderboek.

Deze prijzen kunnen nog worden
afgehaald aan het adres: v. Speyk-
slraat no. l, Telef. 2116.



De naem is oudt, de waer vertrouwt!
Slijterij „BROKMEIER", &ne0 Haltestraat 50, Telefoon 2OO2

Zie onze speciale etalage met herkomstbenamingen.

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

STRANDBEDRIJF
TE KOOP AANGEBODEN
Br. no. 967 Boekhandel
v. Petegem, Kerkstraat 28.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,- p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
meubelen. TELEF. 2288.

DE ZANDV. KORFBAL-
CLUB (Z.K.C.) vraagt nog

ENIGE DAMES- en
HERENLEDEN

Aanmeldingen bij K.Troost
Haltestr. 77 of bij A. van
Breukelen, De Genestetstr.l

Dame zoekt KAMER met
kook- en stookgelegenheid
voor direct. Br. no. 29-50
bureau van dit blad.

MEDEDELING.
Het bestuur van de toneel-
ver. „Wim Hildering" deelt
mede, dat de trekking van
de loterij enkele -weken is
uitgesteld. De juiste datum
zal nog nader -worden
bekend gemaakt.

NET DAGMEISJE GEVR.
Zelfst. kunnende werken.
Hoyng's Geschenkenhuis,
Raadhuisplein 3.

Grote Etna VULKACHEL
te koop ƒ30.-. Te zien:
Kennernerw. 6. Zandvoort.

Th, H.v.d. Meulen
TANDARTS

Zaterdag 18 December

AFWEZIG

Café Oomstee
ïedete Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Een practisch
Kerstgeschenk

is een

Buiten-
Thermometer

Brilienspecialist

LOOMAN
Mr. Opticien.
HALTESTRAAT 5
TELEFOON 2174

Erkend leverancier
voor alle Ziekenfondsen.

Filmstrookprojector
het mooiste geschenk,
voor jong en oud.

Een kostelijk bezit speciaal
tijdens de KERSTDAGEN.

Demonstratie aan huis.
FIPRON FILM, Dr. Smit-
straat 8 - ZANDVOORT,

Telef 2851.

Moderne inrichting voor

Voetverzorg ing
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Adverteer» in dit blad

In pacht aangeboden:

HOTELBEDRIJF
op eerste stand. In Januari 1955
reeds te aanvaarden.

Br. letter D, Van Deursen, Haltestraat 12.

^^ Wij hebben een grote sortering ^

T Kerstboomversiering J
^T PHILIPS Kerstboomverliehting ^T
V vanaf ƒ8,50 V
^, l heel pak KERSTKAARSEN ƒ0,24 ^

• Henk Schuilenburg •
^^ De Goedkope Amsterdammer A
A, GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 *.

Kerstbomen
Kerstgeschenken
Het oude bekende adres:

Bloemenmagazijn
„ERICA"

C. G. A. CASSEE - TELEF. 2301
GROTE KROCHT 9 - ANNO 1908

Beaujolais 1947
Pasquier-Desvignes

f 3,75 per fles

H. A. van Deursen
Wijnhandel

KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532

t LLOYD
^ personen- en bestelauto's

thans geheel van staal!

+

De laagste kostprijs per kilometer.
PERSONEN-AUTO f3995,-
BESTEL-AUTO 250 kg. f3895-
BESTEL-AUTO 500 kg. f4595-

VRAAGT DEMONSTRATIE!

Automobielbedrijf
H. P. KOOYMAN
BREDERODESTRAAT 8-10 - TELEF. 2088

•

•

•

•

•

•

•

•

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Zaterdag 18 t.m. Maandag 20 Dec. 8 uur
ANTHONY STEEL - SHEILA SIM
WILLIAM SIMONS - EDRIC CONNOR in

Ten Westen van Zanzibar
Ivoorsmokkel aan de verraderlijke kusten
van Afrika. In Technicolor. 14 jaar.

Vanaf Dinsdag 21 t.m. Donderdag 23 Dec. 8 uur
ANTHONY STEEL - JACK WARNER
ROBERT BEATTY - WILLIAM SILVES-
TER in i

De Gestapo mist een man
Een verhaal gebaseerd op feiten, drama-
tischer dan elke fantasie. 14 jaar.

Zondagmiddag 19 Dec. 2.30 uur Speciale matinee
Wij presenteren U de culturele Arthur
Rank Jeugdfilm

De Spoorzoekers
Alle leeftijden.

Wordt verwacht:

The Glenn Miller Story

Kerk<
SHIRTS

in
Wol

ƒ 27,50

Fablo
SHIRTS
American-

white
ƒ 15,90

Maison De Nouveauté
Kerkplein' 3

ERSTKAARTEN
ERSTSERVETTEN
ERSTLAKENS
ERSTLOPERS
ERSTKAARSJES
ERSTBOOMARTIKELEN

ERSTPAPIER
ERSTTAKJES

Een enorme keuze daarin vindt U bij:

De Eerste Zandv. Papierhandel
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2507

EET FRUIT VAN KEMP

Onze exclusieve met nylon bespoten

KERSTFRUITMANDEN
brengen Kerstsfeer in Uw huis!

Alléénverkoop voor Zandvoort:

Kemp's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452

Ziet onze etalage's!

EET FRUIT VAN KEMP

Voor de
Baby

Zeer uitgebreide sortering in
PAKJES - JURKJES - SCHORTJES.
TEDDY REISZAKKEN - WAGENDEKJES

Complete babyuitzetten
vanaf f 85,-

ALLE KLEUREN BABYWOL!!

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a - Telef. 2O99

Uw adres voor Baby- en Kleuterkleding.

Bloemenhuis
A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
is ook dit jaar weer
ruim gesorteerd in
fraaie

Kerststukjes en
Kerstboeketten

Ook uit voorraad leverbaar mooie
Kerstbomen in alle maten en prijzen.

Elke dag verse bloemen!

Luister nu
hoe
luisterrijk!

Apparaten, die door een 3-dimen-
sionale opstelling der luidsprekers
een ongekend plastische en een
ongekend zuivere klankweergave
bieden.

Prijzen vanaf
f 478,OO

Technisch Bureau
FEENSTRA

Haltestraat 57 - Zandvoort - Telefoon 2O65

MAAK HET UZELF GEMAKKE LIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet ƒ566,—. H. M.W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
pleet ƒ558,-. Agent Ralleigh en Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC.
PAKVELDSTRAAT 21 -

VERSTEEGE
TELEF. 2323

BEZOEKT
Maandag' 20 December
8.15 UUR in „ZOMERLUST"

de opvoering van de
Victoriaanse thriller

GASLICH7
door de Zandvoortse toneel-
ver. „WIM HILDERING".

Een liefdadigheidsuitvoering
als inzet van de actie voor
het „BIGGENFONDS".

Kaarten a ƒ l,— (a.i.) ver-
krijgbaar bij Parfumerie Hil-
dering, Kerkstr. 23, Tel. 2107
en Bazar Jupiter (C.J.Bruyn-
zeel) Haltestraat 6, Tel. 2838
en voor zover voorradig des
avonds aan de zaal.

BAKKERIJ GORTER
Prinsenhofstraat 3 - Telef. 2153

KERSTBRODEN
KERSTKRANSEN

KERSTKRANSJES 60 et. 250 gram
Fondant Kransjes,

Chocolade Kransjes enz.

C. TEROL
BRUGSTRAAT 5 - TEL. 2898

Financiering van Auto's,
Motoren en Bromfietsen.

Hypotheken met lage rente.

Verder alle verzekeringen
voor Ziekte, Ongev., Leven,

Brand, Ziekenhuis enz.

Ook uw adres
Eerste Zand v. Aardappclhandel

Prinaessewwg 15
Talef. 2O66

Fantastische
sfeerverlichting
met onze

Reliëf-blok-kaarsen
Diverse uitvoeringen.

Tevens alle soorten
GOUDA-KERSTKAARSEN.

Drogisterij Bouwman
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Ook de Kerstman
heeft begrepen:

DONANDA HeeH

WAT U GRAAG GEEFT

KUNSTNIJVERHEIDSHLJIS - HALTESTRAAT 58

K.J.C. Noord
Donderdag j.l. speelde K.J.C.

Noord -wederom om het maand-
kampioenschap. Het gaat spannen
vooral omdat de jaarkampioen deze
maand uit de bus komt. le.E.Koper;
2e.W. Paap; 3e. H. Paap; 4e. Fl.Mo-
lenaar. Heren leden, Zaterdag 18
December feestklayerjassen! Neemt
elk twee introducé's mee!

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. werd de 14e ronde

om het clubkampioenschap gespeeld.
De strijd ging tussen J. Kol Jr. en

H. v.d. Mey. Na de 3e ronde trok
J. Kol Jr. zich terug, omdat hij zijn
partij niet wilde spelen met Veen Sr.
Kampioen werd H. v.d. Mey; 2e A.
Pool; 3e. J. Kol; 4e. G. Keur.

Oefening Staalt Spieren
Zaterdag j.l. werden de vaardig-

heidsproeven in het gymnastiek-
lokaal van de H.B.S. b te Haarlem
aan dames en heren afgenomen. De
dames kregen te verwerken een
vrije oefening en een oefening aan
brug, ringen en evenwichtsbalk of
paard en een sprong, en dei heren
een vrije oefening en een oefening
aan rek, brug, ringen, paard en een
sprong. Een aantal dames en één
heer werden reeds definitief afge-
wezen, doch alle deelnemende OSS-
ers slaagden, daar hun cijfers ruim
boven het gemiddelde lagen. Zodra
de technische commissie van het
K.N.G.V. de uitslag heeft goedge-
keurd, zullen wij tot definitieve
bekendmaking overgaan.

Zaterdag 18 Decmber a.s. aan-
vang 7 uur zullen tot besluit de
vaardigheidsproeven aan dames en
heren in de Ie en 2e graad worden
afgenomen in het Zanderinstituul te
Haarlem. Drie dames van onzever-
eniging zullen hieraan deelnemen.

Puzzlerit m.c. «Zandvoort»
De motorclub „Zandvoort" orga-

niseert Zondag a.s. haar laatste
puzzlerit van dit jaar, een bijzon-
dere rit, uitgezet door de kampi-
ocnen van 1953 en 1954.

Do lengte van de rit is pl.m. 70
km. en voert uitsluitend over goede
wegen. De start vindt plaats bij het
clubhuis paviljoen „De Vijverhut"
van l uur af. De inschrijving is open-
gesteld van 12 uur af. De gemid-
delde snelheid voor auto's en mo-
loren bedraagt 36 km., voor zware
motoren 40 km. per uur. Vele fraaie
prijzen zijn voor deze ril weer be-
schikbaar gesteld.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
De wedstrijd Zandvoortmeeuwen-

Scheveningen was Zondag van goed
gehalte. Met 2-0 bleef Zandvoort-
meeuwen meester van het terrein
en handhaafde zich door deze over-
winning in de kopgroep.

Zandvoortmeeuwen 2 behaalde in
de uitwedstrijd tegen T.Y.B.B. 2
een kleine overwinning.
Het junioren a elftal speelde tegen
het nog ongeslagen. R.C.H. b een
zeer goede wedstrijd en behaalde
een verdiende overwinning. Hier-
door is het jun. elftal van Zandv.
meeuwen gelijk gekomen, met R.C.H.

Het Ie Zaterdagmiddagelftal gaf
in de thuiswedstrijd tegen Tele-
fonia goed partij maar was niet erg
fortuinlijk met het benutten der
kansen. Na een vrijwel gelijk op-
gaande strijd bleven de bezoekers
met één goal verschil in de meer-
derheid.

Uitslagen van j.l. Zondag:
Zandvoortm. 1-Scheveningen 2-0
T.Y.B.B. 2-Zandvoortm. 2 2-3
Zandvoortm. 3-D.C.O. 2 1-1
H.F.C. 4-Zandvoortm. 4 7-3
D.S.S. 4-Zandv.m. 5 0-3 (gest).
Zandvoortm. 6-Haarlem 7 0-11
T.Y.B.B.- 7-Zandv.m. 7 Z.n. opg.
Zandv.m. jun. a-R.C.H, b 3-0

Uitslagen van j.l. Zaterdag:
Zandv.m. 1-Telefonia l 1-2
Zandvoortm. 2-V.E.W. 2 0-2
S.S.H. 1-Zandvoortm. 3 3-3
E.D.O. a-Zandv.m. adsp. a 2-2
E.D.O. d-Zandv.m. adsp. b 0-14

Programma uoor a.s. Zondag:
Vitesse '22-Zandv.m. l (vriend-

schappelijk) 2.30 u.
Zandv.m. 2-H.F.C. 3 2.30 u.
St'vogels 5-Zandv.m. 3 10 u.
Zandv.m. 4-R.C.H. 6 9.45 u.
Spaarnestad 2-Zandv.m. 5 9.45 u.
B.S.M. 3-Zandv.m. 6 12 u.
Zandv.m. 7-H.F.C. 10 9.45 u.
Haarlem b-Zandv.m. jun.a 9.45 u.
R.C.H. f-Zandv.m. jun. b uitgest.
Zandv.m. jun.b.-D.C.O. b 12 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandv.m. 3-S.M.S. 2 2.30 u.
Zandv.m. adsp. d-Halfweg a 3 u.
Zandv.m. adsp. c-D.S.B. b 2 u.

HANDBAL.
Dames:

Zandv.m.-Bunkert afgelast
Heren:

Beverwijk 1-Zandv.m. l 8-20
De Bunkert 2-Zandv.m. 2 G-10

Restaurant «La N er»
ZEESTRAAT 26 - TEL. 2196

Dagelijks
Bami en Nasi Goreng

Heden weer elke
dag onze bekende
Erwtensoep

met vlees en spek; afgehaald

p. liter 75 et.

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Begrafenisonderneming

A. KUIK
SWALUESTR. 15 - TEL. 2198
Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W IE L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.
SMEDESTRAAT 19
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VM& KSKSTLISB
Klokken die luiden,
't Lied van de Vrede
over de aarde
wordt ingezet.
Daar bij de kribbe
staan aangetreden,
Gods volgelingen
in stil gebed.

Glanzende stralen
houden gevangen
't wonder der liefde
op aard' gebracht.
In onze harten
groeit het verlangen
om ons te buigen,
wijl God ons wacht.

Ria Draak-Groenveld.

Deze foto, gemaakt van de Elswoutlaan omstreeks Kerstmis 1951,
geeft wel een bijzonder stemmingsvol Kerstbeeld.

Cliché welwillend afgestaan door het Haarlems Dagblad.

Raad s vergade n n.
Slechts twee en een half uur had

de Zandvoortse gemeenteraad Dins-
dagavond j.l. werk, om een 24
punten tellende agenda af te doen
en zou het bouwen van een restau-
ratiegelegenheid op het circuit niet
ruim een. uur hebben gevergd, dan
zou ervan gesproken kunnen wor-
den, dat deze agenda in record-
tempo werd afgewerkt.

Deze bouw van een restaurant
op het circuit zat enkele raadsleden
tamelijk dwars, althans wat de
prijs betreft. In principe had men
in de vergadering van 16 Febr. j.l.
deze bouw tot een bedrag van 25
mille toegestaan, doch nu kwamen
B. & W. met een voorstel dat
ƒ 56.500.- vergde, daar het on-
mogelijk was gebleken, voor eerst-
genoemd bedrag een .bouwwerk te
plaatsen. De plannen voor de bouw
van een circuit in de nabijheid van
Arnhem kwamen daarbij eveneens
in het geding. Hr. Lindeman en met
hem enkele andere raadsleden
zagen er een stimulans in, om het
Zandvoortse circuit zo voorlreffe-
lijk mogelijk te maken, doch de
heren Gosen, Breure en Tates en
ook wethouder v.d. Werff vonden
het bedrag te hoog. Een uitgebreide
discussie volgde, doch de voorzitter,
burgemeester Mr. van Fenema, wist
vele zwarigheden weg te nemen.

„WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF:
„Allegaer,

gezegende Kerstdaege!"

wees er op, dat de accomodati,e op
het circuit nog véél te wensen over-
laat en dat dit restaurant ongetwij-
feld voldoet aan een wens van het
publiek. Tenslotte werd het voor-
stel in stemming gebracht en met
11 tegen 4 stemmen aangenomen.
Tegen stemden de heren Breure,
Gosen, Tates en weth. v.d. Werff.

Na een korte discussie besloot de
raad deel te nemen aan de tentoon-
stelling „E. 55", de „Nationale Ener-
gie Manifestatie" welke van Mei
tot September te Rotterdam wordt
gehouden en hiervoor een crediet
van ƒ2000,— beschikbaar te stellen.
Weth. Kerkman wees er nog op, dal
men op deze expositie 3 millioen
bezoekers verwacht, zodat deelname
van de gemeente Zandvoort óók uit
propagandistisch oogpunt zéér bc-
langrijk mag worden genoemd.

Het nieuwe reglement voor do
verhuur van gemeentewoningcn
werd goedgekeurd, nadat een voor-
stel van Hr. Tates, om onderver-
huur toe te staan van Mei t.m. Sept.
met 8 tegen 7 stemmen verworpen
was, waarna Hr. Slagveld een
voorstel indiende, om deze termijn
Ie stellen van 15 Mei tot 15 Sept.
heigeen met dezelfde stemmenver-
houding werd aangenomen.

In het bestuur van Maatschappe-
lijk hulpbetoon werden herkozen
Me j. G. Bokma en de heer A. van
der Mij e; in de commissie voor ge-
organiseerd overleg werden gekozen
lol leden Ir. P.G. van Kuijk, de heer
C. Slegers en do Hr. J.W. Gosen,
lot plaalsvervangende leden Mevr.
A. Mol-vanBellen en de heren J.L.
C. Lindeman en, G. Tates, nadat de
heer J. Koning Lzn. hiervoor had
bedankt. De commissie tot wering
van schoolverzuim werd in haar
geheel herbenoemd.

Dr. J. van der Meer werd op-
nieuw voor 2 jaar tot gemeente-
geneesheer in vaste dienst gekozen
t.w. tol l Februari 1957. Een voor-
slel van de Hr. Tales, om diens ver-
gooding hiervoor wat te verhogen,
zal door het college worden bezien.

Het voorstel tot hel inslcllen van
een sporlraad werd op verzoek van
het sportweek-comilé aangehouden.

Ondanks pogingen daartoe aan-
gewend, mocht het Hr. Wcber niet
gelukken een verhoging van de
subsidie voor de i'ccstverlichting te
verkrijgen. Het bleef bij het voor-
stcl: voor Hallcslraal, Kerkstraat
en Grote Krocht ieder ƒ350,—.

Enkele punten van ondergeschikt
belang ontmoeten geen bezwaren,
waarna de raad om half ell in bc-
sloten zitting overging.

«pC JUIST komt ik terug
<" van een bezoek aan

een in Zandvoort wonend
gezin. De familie Jonkman
aan de Koninginneweg, die
in de loop van vorige week
bericht ontving, dat hun
bijna 25-jarige zoon Ben
bij de tragische ondergang
van de „Westward Ho"
aan de Engelse zuidkust
aan het begin van deze
maand, als één der ver-
miste leden van de beman-
ning werd geboekt.

Vrolijk en welgemoed
ging hij op weg, want
varen was zijn lust en zijn
leven. Opgewekte brieven
schreef hij naar huis: het
ging hem zó goed, het be-
viel hem zo best met deze
kleine bemanning, die
allen tot één vriendenkring
zich verenigd hadden.Toen
sloeg de dood toe, wreed
en medogenloos in die
verschrikkelijke storm-
nacht, waarin de dappere
bemanning wellicht uren
lang heeft geworsteld
tegen enorme zeeén.Wreed
is onze zee en zonder ge-
iiade, óók dit jonge leven,
deze levenslustige, vro-
lijke jongeman, die wij ons
allen nog zo goed her-
inneren door zijn werk bij
de Zandvoortse padvin-
ders, koos deze wrede zee
als haar prooi. En zijn
nagedachtenis zal bij velen
van ons héél lang in her-
innering blijven.

Het heeft deze ouders
gebroken en lam geslagen,
dit felle verdriet. Reeds in
1944 verloren zij een acht-
tienjarige jongen, die oin
ondergronds verzetswerk
werd gefusileerd nabij
Lunteren. Een jaar later
heeft men deze ouders bij
het massagraf geroepen,
waarin, hij was begraven.
Nimmermeer hoorden zij
iets van deze zoon, óók hij

kreeg geen eigen graf. Dood en
verschrikking heeft het leven deze
ouders, dit gezin gebracht, nu reeds
voor de tweede maal. Het heeft bij
hun thans alle levensblijheid, alle
levens-ideaal geblust.

En in zulk een stemming, m'n
lezer, heb ik mij neergezet, om in
onze courant een enkele Kerst-
gedachte neer te schrijven. Dat
gebeurt ook nu weer, maar de ge-
dachte aan een vrolijk Kerstfeest
is op dit ogenblik verre van mij.
Het zal zo maar een enkele flits zijn,
die mij, al schrijvende te binnen
schiet. Want het laat mij niet los,
óók deze mensen, deze door het
verdriet zo fel belaagde inwoners
van ons dorp, wenkt het Kerstfeest.
En zoals zij, zijn er honderden, ja
duizenden over de gehele wereld,
gemarteld en gebeukt door de sla-
gen van dit leven. Moet ik ze U
noemen? De van huis en haard
verdrevenen, degenen, die nog altijd
treuren over het leed, dat de laal-
ste oorlog hun toebracht, de door
ziekte en leed achtervolgden, dat
grote leger van mensen dat leed,
in welke vorm dan ook, met zich
meedraagt?

Ook hen wenkt het Kerstfeest,
hel feest van blijheid, vrede,
vreugde en geluk. Wat zegt het aan
al dezen? Betekent het óók iets
voor hen? Er wordt veel gedaan
door mensen, om leed te verzachten.
Óók in ons dorp. Met dankbaarheid
mag ik gewagen van hot prachtige
werk, dat het comité „Stille armen"
verrichl, met dankbaarheid óók van
de arbeid van de vrouwengroep in
de Nederlandse Protestantenbond,
die het gehele jaar door actief is
om gelden bijeen te zamelen, om
daarmee vlak vóór Kerstmis de ge-
zinnen, welke daaraan behoefte
hebben, met een Kerslpakket Ie
verrijken. Ook deze week waren ze
druk in de weer, om de Kerslpak-
ketten samen Ie slellen en niet
minder dan 80 gezinnen worden er
het komende Kerstfeest in ons dorp
me_e verrijkt. Er wordt in stilte zo
héél veel werk verricht onder ons
om anderen deelgenoot te maken
van onze Kerstblijdschap.

Maar er is óók leed, dat geen
mens verhelpen kan, het knagende
zieleleed, dat ons leven dreigt te
verwoesten. Maar dan, wanneer
nergens Iroosl Ie vinden is voor
dczo radeloos makende ellende, dan
grijpt God in, dan alleen kan Hij
helpen. Hij, die hel lol van do
wereld, hot lot der mensen, het lol
van U en het lot. van mij in Zijn
handen heeft. Elk jaar opnieuw
zendt God dat wondere Kerstfeesl
met do heilbrengende boodschap:
„Vrede op aarde, in mensen een
welbehagen". En misschien klinkt
het U dit jaar als een hoongeroep

in de ellende, die ge ondervindt, in
een wereld vol razernij en opge-
hoopte spanning. Het heeft als een
hoongeroep weerklonken over de
slagvelden in de achter ons lig-
gende oorlogen, als een hoongeroep
over concentratiekampen en massa-
graven, als een hcongeroep over de
wrede zee, die zovele slachtoffers
eist. Maar het is en blijft Gods
Heilsboodschap, die elk jaar op-
nicuw wordt herhaald. Want Hij
gebonden aan tijd noch ruimte,
wijst ons elk jaar opnieuw op het
Christuskind. Op het grote mysterie
van deze -wondere geboorte, een
geboorte, die de wereld veranderde
en nog steeds verandert. En dan
kan menselijk leed nóg zo groot,
nóg zo wreed zijn, vroeg of laai
ondergaan we allen de 'wonderlijke
troost en blijdschap, die er van het
Kerstfeest afstraalt. U en ik erva-
ren, dat er in ons Kerstfeest méér
schuilt dan alleen maar een terug-
keer naar zon en licht en een ont-
waken van de natuur. Dan kan er,
ondanks schrijnend leed, rust en
vrede dalen in ona hart, omdat het
God is, die elk jaar opnieuw ons
dit Kerstfeest schenkt. Dat is het
wondere van het Kerstfeest, dat het

elk mens tot bezinning, tot inkeer,
tot rust brengt. En ieder mens on-
dergaat het op de hem eigene wijze,
maar dit wonder van Kerstmis is er.
Zou er één mens zijn die het Kerst-
feest onbewogen laat? Het kan U
treffen in de reine zang van een
kind onder de Kerslboom, in de
dienslen, die in de kerken worden
gehouden, in hel aanschouwen van
hel geluk, dat verzachting van
leed door mensenhanden gebracht,
heeft verricht. Maar altijd is er
iets in het Kerstfeest, dat ontroert
en U een ogenblik afkeert van het
alledaagse. Dat is het grote troost-
volle geheim van Kerstmis, on-
definieerbaar, maar door een ieder
aangevoeld.

God geve ons allen, óók de zwaar-
beproefden onder ons, een troostrijk
heerlijk Kerstfeest 1954. K.

Concert Zandv. Muziekkapel
De Zandvoortse muziekkapel zal

Vrijdagavond a.s. in de muziektent
op het Raadhuisplein, aanvangende
8.30 uur een kort concert geven
onder leiding van de directeur de
heer J. Wildschut. Er zal uitsluitend
gewijde muziek worden gespeeld.

Voor het eerst in de geschiedenis
van de kapel heeft men dit plan
opgevat als inleiding van het Kersl-
feest, een gesle, die slellig door
Zandvoorts inwoners op hoge prijs
zal worden gesteld.

Strandweg 21 - Zandvoort

Orchestre Francis Kreiter

*

MENU a (12,50
Jambon d'Ardennes

a l'Argenteuil
Oxtail Clair

Homard Thermidor
Sc. Cardinal - Riz Sec

Dindonneau rôti
Puree des Marrons
Compôte de Nice.

Pouding; Noël
Flambé au Rhum

Gelieve tijdig
Uw tafel

te reserveren

Telef. K 2507 - 21 63

Ons Biggenfonds
Gelet op de korte tijd van voor-

bereiding, mag de uitvoering, die de
toneelvereniging „Wim Hildering"
Maandagavond j.l. in gebouw „Zo-
merlust" gaf van de thriller „G-as-
licht" alleszins geslaagd worden
genoemd. Tussen de 175 en 200 per-
sonen woonden deze uitvoering bij
en genoten van dit sensationele spel
van lugubere misdadigheid. Op-
nieuw mochten wij vaststellen, dat
„Gaslicht" wel één der meest spre-
kende stukken is, die het amateur-
toneel kent en wc mogen „Wim
Hildering" zeker dankbaar zijn, dat
zij het naar Zandvoort bracht.

We hebben ditmaal hel eerste
bedrijf achter de coulissen gevolgd
en thans cen& genoten van de span-
ning en activiteit die daar heerst,
om de opvoering te doen slagen.
Hoe oveiduidelijk blijkt daar, dat
deze hoge eisen stellende opvoering
waarlijk geen sinecure is, omdat
men zich — in tegenstelling met
grote schouwburgzalen — hier altijd
behelpen moet. Men heelt opnieuw
alle moeilijkheden glansrijk over-
wonnen en de opvoering werd ook
thans een groot succes. Arie Mourik
en de spelers hadden alle crvarin-
gen van de eerste uitvoering thans
terdege ter harte genomen, zodat
een nog weer méér geslaagde uit-
voering verkregen werd en de aan-
wezigen van begin tot einde genoten.

Nogmaals danken wij „Wim Hil-
dering" van harte, voor de moeite,
dio men zich getroostte, om voor
ons „Biggenfonds" met deze opvoe-
ring de inzet van de actie te gaan
vormen. Wij gewaagden daar reeds
van op het toneel in ons opcnings-
woord, wij willen hel hier gaarne
in breder kring nogmaals herhalen.
Van harte sluiten wij ons aan bij de
slotwoorden van voorzitter Co
Reurts, dio hoopte, dat andere ver-
enigingon óók hun steentje zouden
gaan bijdragen. Wat het resultaat
van deze avond betreft, kan nog

geen bedrag worden genoemd. Wij
hopen dit in ons volgend nummer te
kunnen bekend maken. De heer
Waterdrinker komt zeker hier een
woord van dank toe voor het gratis
beschikbaar stellen van de zaal.

En wat de grote sluitingsavond
van de actie betreft, voor de op-
voering van „Levensavond" in thca-
tcr Monopole, die begin Maart zal
plaats hebben, zal thans op korte
termijn een comité van aanbeveling
worden gevormd. De repetities zul-
len zéér binnenkort aanvangen. Wij
deelden vorige weck reeds een aan-
tal medespclenden mede, die zich
bereid hadden verklaard, aan deze
opvoering mede te werken. Wij
noemden U Mevr. Mien Elzinga in
de hoofdrol als moeder en groot-
moeder. Naast haar zullen haar
beide schoondochters een belang-
rijke rol spelen, welke rollen zullen
worden vervuld door haar dochter
Wil Elzinga, die wij vorige week
vergaten te noemen, waarvoor wij
gaarne onze excuses aanbieden, en
door Mevr. Alic Bol-Koper. Wij
hopen U in ons volgend nummer een
volledige lijst van de medespclenden
te kunnen noemen en U dan tevens
de datum van opvoering te kunnen
bekend maken, opdat U deze avond
kunt reserveren. Van harte hopen
wij dat óók het vervolg van deze
actie even vlot en sympathiek ver-
lopen zal als de inzet, die „Wim
Hildering" ervan gebracht heeft.

K.

Winkels tot 9 uur open
Het bestuur van de Zandvoortse

Handelsvereniging deelt mede, dat
in deze Kerstweek tot en met Vrij-
dag a.g. de winkels tot des avonds
9 uur geopend mogen zijn

Volgende weck geldt deze ont-
hcfflng van de winkelsluitingswet
voor Donderdag 30 on Vrijdag 31
December.

Nieuwjaarsreceptie
De Burgemeester van Zandvoort

en Mevrouw van Fenema-Brantsma
stellen zich voor op Zondag 2 Janu-
ari 1955 des namiddags van 3.30 tot
5 uur ten raadhuize in de raadzaal
een nieuwjaars-receptie te houden.

Kerstverhaal
Jongens en meisjes,
De bekende, in Zandvoort wo-

nende schrijver van kinderboeken,
de heer A. D. Hildebrand, die óók
door zijn jeugd-radio-hoorspelen
jullie allen zeker bekend is, heeft
zich bereid verklaard, voor dit ons
Kerstnummer een door hem ge-
schreven nieuw Kerstverhaal voor
de jeugd af te staan, getiteld: „Hoe
de herten op de Veluwe de Kerst-
man hielpen". Jullie vinden het op
pagina 2 in deze courant.

Wij zijn de heer Hildebrand zéér
erkentelijk, dat hij dit mooie en
boeiende verhaal voor onze courant
afstond. We hopen, dat jullie en
óók je vader en moeder er nét zo-
veel van zullen genieten als wij dat
gedaan hebben. Namens jullie allen:
„Hartelijk dank, heer Hildebrand!"

VOORZICHTIG
met de kerstbomen.

De commandant van de Brand-
weer te Zandvoort vestigt de aan-
dacht van de ingezetenen erop, dat
het raadzaam is, de kerstbomen met
het ondereinde in het water te
plaatsen. Snelle uitdroging van de
boom wordt daardoor tegengegaan.
Voorts voorzichtigheid te betrach-
ten met het aanbrengen van enge-
lenhaar, watten e.d. Nimmer de
kaarsenverlichting laten branden
zonder dat een oudere daarbij aan-
wezig is. De kerstboom tenslotte
niet te dicht bij de gordijnen te
plaatsen. De plaatsing van een
emmer met water plus spons en
dweil in de nabijheid van de kerst-
boom wordt eveneens dringend
aanbevolen.
Mocht de kerstboom echter niette-
min vlarn vatten, dan dient onver-
wijld de brandweer te worden ge-
waarschuwd. Het telefoonnummer
is 2000.

Kerstsfeer in Zandvoort
De Stichting „Touring Zandvoort"

zal ook dit jaar weer een versierde
en verlichte kerstboom voor het
Raadhuis' plaatsen.

Aan de vooravond van Kerstmis
zal nog een bijzondere sfeer worden
gegeven door een concert van ge-
wijde muziek, te verzorgen door de
Zandvoortse Muziekkapel vanuit de
muziektent op het Raadhuisplein.

Dit concert vangt aan n.m. 8.30 u.

Kerstbomenvuur op 't strand
Ook ditmaal zal, zoals dat de

laatste jaren gebruikelijk was, on-
der toezicht van de plaatselijke
politie weer een groot kerstbomen-
vuur door de brandweer op het
strand vóór de Rotonde worden
ontstoken. Dit zal geschieden in de
vóóravond van 3 Januari op een
nog nader bekend te maken uur.
Er zal naar worden gestreefd, dit
evenement voor de jeugd zo attrac-
tfef mogelijk te maken.

De brandweer rekent er ook dit
jaar weer op, dat de jeugd in grote
getale de kerstbomen na Nieuw-
jaarsdag naar het strand zal bren-
gen en verwacht, dat thans niet één
kerstboom voor dit grote Nieuw-
jaarsvreugdevuur verloren zal gaan.

KSRSTMIS
is wel een bij uitstek geschikte
tijd om parfum te gebruiken.
Welke plannen U ook voor de
komende Kerstdagen heelt.
Uw mooiste toilet en makc-up
zijn niet af, zonder de
„finishing touch" van een ver-
maarde Franse parfum, aan-
gepast aan Uw type.
Christian Dior, Lanvin.Worth,

Jacques Fath,
Raphacl, Molyneux, Lancôme,
Carvin, Rochas, Chanel, zijn
slechts enkele van do voor-
aanslaande parfumeurs.waar-
van wij de collecties in voor-
raad hebben.
Completeer daarom Uw char-
me met een voornaam parfum.

(Eventueel óók een leuk
cadeau voor de kerstboom).

Wij wensen U gaarne prettige
feestdagen, maar

Onthoudt ééa ding:
PARRUMERIE

f
KERKSTR. 23 - TEL. 2107
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ôt diner 'ó
1e en 2e Kerstdag

uitverkocht!

Beide Kerstdagen
Matinee van 3.30 tot 6 uur

Uitgebreid cabaret-
programma met het

Bob van Waasdijk Sextet

Nieuwe toneel-vereniging
In onze gemeente is opgericht een

nieuwe amateur toneelvereniging,
die de naam „Sandevoevde" zal dra-
gen Het voorlopig secretariaat is
gevestigd bij Mej. M. Doornekamp.
Regentesseweg 9. Als regisseur van
de vereniging zal optreden de heer
Jos. Dröse te Haarlem, die voorheen
regisseur was bij het politietcneel,
dat inmiddels werd opgeheven. Men
hoopt met de nieuwe vereniging in
Maart a.s. voor het eerst cp te
treden.

Gezelligheid De kerstboom brandt weer! Sfeer

KLEIN MATCH BILJART ZOMER EN WINTER GEOPEND.

Prachtig toneelspel
van „Op hoop van zegen"

geeft handen om trols op te zijn

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:

T.Z.B. I-Heemstede l 2-2
N.A.S. 3-T.Z.B. 2 uitgest.
T.Z.B. jun.-D S.S. b 7-2
T.Z.B. adsp. a-H.B.C, c 9-3

Programma. Ze Kerstdag:
Bloemendaal 7-T.Z.B. 3 12 u.
H.B.C. jun. b-T.Z.B, a 2.30 u.

M'

De toneelvereniging ,.Op hoop
van zegen" heeft met de opvoerin-
gen van John Patricks' ,.Het on-
stuimige hart", die Donderdag- en
Vrijdagavond j.l. in theater Mono-
pole plaats hadden, een prestatie
geleverd, die bij de bezoekers zeker
nog lang in herinnering zal blijven.

Want het was zeker een zéér
zware opgave, in dit toneelspel, zich
afspelend in een ziekenzaal ergens
achter het front, waar zich het
drama ontwikkelt rondom de Schot
Lacklen. vaart en beweging te
brengen. Daarin slaagde het en-
semble op bewonderenswaardige
wijze, zonder één enkele uitzonde-
ring. Er was sfeer in deze opvoe-
ringen en bewogenheid, afgewisseld
door die weldadig aandoende soms
wat wrange en onstuimige scldaten-
humcr. Geen moment verslapte het
spelpeil, dat soms tot voelbare
spanning leidde. Rustig en zelfver-
?ekerd voerde men het naar de
climax aan het slot, wanneer de
len dode opgeschreven Lacklen.
leidende aan een ongeneselijke
kwaal, in een emotievolle scène
besluit, zijn onafwendbare dood bij
zijn vrienden in liet hospitaal af tu
wachten.

Tussen de acht heren speelde
Mevr. J. Bisenberger-Kromhout als
de hulpvaardige, liefdevolle ver-
pleegster, die voor elk een troos-
1end woord over had, een sterke,
levensechte rol. Een optreden, dat
getuigde van een waarlijk beleven
en een enorme tcneelroutine. Ont-
roerend in verdriet, uitbundig in
blijdschap, bracht zij de fleur in dit
eentonige leven in de ziekenzaal.

Als haar directe tegenspeler was

de heer L. Paap als de ten dode
gedoemde Schotse sergeant Lacklen,
in deze eerste grote rol een ware
openbaring. Ongenaakbaarheid, in-
nerlijke zielestrijd, emotie en on-
stuimigheid maakte hij tot een
voortdurend boeiend geheel en zó
1en volle ingeleefd, dat hij daar-
door allen in het vuur van zijn spel
meenam.

FOTO-ALBUMS
SAKELS Sinds 1874.

Kostelijk waren de uitbeeldingen
van zijn vijf kamergenoten. In de
eerste plaats Jb. Bos in zijn sterk
sprekende lütbeelding van de
Amerikaan Yank, waaromheen de
Nieuw Zeelander Kiwi door C. A.
Groot, de Engelsman Tommy door
J. Bos, de Australiër Digger door
W. v.cu Mcolen, zich prachtig
groepeerden, met een wel zéér bij-
xondere prestatie van de neger-
soldaat Zcnnepit, door C. Lammers.
Zij waren het. die de ware hospi-
laalsfeer, door hun kostelijke, rau-
we soldatenhumor sterk op de
voorgrond wisten te plaatsen.

Rustig en bewogen spel bracht P.
Herfst als de dokter-kolonel, de
scène waarin hij Lacklen diens na-
derend einde aanzegde, vormde
door het spel van deze beiden wel
één der hoogtepunten van de avond.

Tenslotte was A. Herfst in alle
opzichten de gemoedelijke, hulp-
vaardige ziekenoppasser.

Regisseur J. G. Bisenberger komt
de eer toe, uit dit zo rijk aan af-
wisseling zijnde en veelal bewogen
toneelspel, te hebben genaaid wat

Hoe de herten van de Veluwe
de Kerstman hielpen

En gesneeuwd dat het had
jonge, jonge, jonge, wat een pak
sneeuw was er op de wereld ge-
vallen! 't Was op Woensdag be-
gonnen, laat in de middag en het
had de hele nacht gesneeuwd en de
hele Donderdag ook, en nu was het
weer nacht en de dikke wolken
waren weggetrokken. De sterren
stonden scherp en helder te schit-
teren aan de wolkenloze hemel eo
je kon ze extra-goed zien. want de
maan was er met. Pas op Eerste
Kerstdag zou het Nieuwe Maan
worden en waar de maan nu in deze
nacht was. . . . dat weet ik ook niet,
hoor!

Doodstil was het op de Veluwe.
De bomen torsten zware pakken
sneeuw, de smalle boswegen lagen
diep onder de glinsterende korrels,
wind was er niet. De vogels en de
bosdieren sliepen rustig en alleen
de nachtuil zat knorrig op de tak
van een boom te gluren, maar hij
hulde zich warm in zijn dikke
verendos, want hij vond het maar
koud.

't Was ook koud het vroor
minstens zes graden in deze nacht.
Maar.. . . wat trekt de Kerstman
zich daarvan aan .. . die nee.. . .
nee, wacht es even.... nu vertel
ik dat helemaal verkeerd.

Die bossen lagen daar dus stil
en roerloos in de vorstnacht en
niets bewoog zich en eh hé. . . .
wat was dat nou voor een geluid?

De nachtuil keek op.. . . vooral
in de nacht kan een uil best kijken
en die nachtuil hoorde een eigen-
aardig geluid, dat snel naderde... .
een geluid, dat hij nog nooit gc-
hoord had.

Daar naderde het rinkelen van
vele belletjes.... hoge, tmkelende
geluidjes en daar naderde ook
een eigenaardig en, zacht sissen....
de nachtuil keek met wijd-open
ogen en j a . . . . daar gleed de slede
onder hem door. De slede met de
Kerstman. Die zat dik ingepakt in
zijn zware bontjas in de slede en hij
hield de teugels. En vóór de slede
liep een rendier.... helemaal uit
Lapland kwamen ze.. . . de Kerst-
man en zijn slede en zijn rendier.

Wat de Kerstman hier komt doen?
O dat kan ik je wel vertellen:
die komt hier en daar een klein ge-
schenk brengen maar dat is
bijzaak. Hij komt voornamelijk om
de harten van de mensen Ie ver-
zachten.

Dat zal je misschien niet geloven
.... maar er bestaan mensen, die
hebben harten, zo hard als steen.
En de Kerstman komt hier, om te
proberen, die harten zachter te
maken.

Wil je daar meer van weten?
Dan moet je op Tweede Kerstdag
om half zes maar naar de radio
luisteren. Dan zal moeder Spijker
een verhaal vertellen.... ze gaut
vertellen, hoe de Kerstman dut doet.

In snelle vaart reed de slede
onder de nachluil door.. . . die keek
de slede verbaasd na en toen begon
zijn uilenhart plotseling sneller te
kloppen. Dat was vun angst

Want plotseling schoot het de
nachtuil te binnen, dal de mensen
een eind verder een gut hadden
gegraven in het bospad.... goeie
help.... als de Kerstman dat niet
wist, dan zou hij er met slede en
rendier en ai in kunnen tunnelen.

De nachtuil sloeg de brede wieken
tu t . . . . Hij vloog de slede acnternu
.... hij hijgde van inspanning....
hij vloog, zo- snel hij kon, maar hij
zag geen kans, de snelle sjcde in te
halen.

Wel hoorde hij even later een
vreemd, krakend geluid en toen hij
bij de plaats Kwam, waar de
mensen dat gat in het pad gegraven
hadden, toen krabbelde de Kerst-
man juist overeind en de slede lag
ondersteboven en het rendier zat
zacht-jammerend aan de kant van
l'.et bospad.

,.Goeie uilebal!" nep de nachtuil.
„Ik wou je nog waarschuwen....
maar ik kon je niet meer inhalen...
ik'waa al bang.. . . ben je gewond? '

„Nee, ik niet", zei de Kerstman.
„Ik ben uit de slede gevallen, maar
uls je zo'n dikke bontjas aan hebt,
zoals ik, dan kan je met veel ge-
beuren. Maar Gundrid heelt
zijn been gebroken.... arme kerel
....ik moet hulp hebben!"

En de Kerstman ging naast Gun-
dnd, het i endier, zitten en hij sloeg
de arm om het Qier heen en hij zei:
„Stil maar.... stil maar, Gundrid

we zullen je helpen... . sta
maar. . . . het komt allemaal best
m orde...."

„Ik ij l ijlings!" riep de nachtuil.
„Heb je koorts?'1 vroeg de Kerst-

man bezorgd.
„Nee, nee, ik bedoel, dat ik ijlings

naar de dokter vlieg", antwoordde
de nachtuil, „Wc hebben een goede
arts in het bos. Hij heet Veelslekel.
Hij is een egel".

„Heel best en bedankt!", riep de
Kerstman.

Nadat hij zijn brave rendier ge-
troost had, ging hij de slede uit het
gat trekken en hij legde er alles
weer in, wat er uit gevallen was.
En toen hoelden ze niet lang meer
te wachten. Daar kwam stekel-
ritselend de dokter van het bos al
aan.

Handig en vakkundig onderzocht
hij de benen van het rendier en
toen zei hij: „Tja dacht ik al.
Linkerachlerbcen gebroken. Héle-
maal niet erg. Ik zal het been spal-
kcn. Over een weck is het weer net
zo goed als vroeger".

Doktor Veelstckel maakte een
tweetal spalken van boomtakken,
loen zette hij het been en daarna
bond hij er de spalken omheen met
taaie vezels.

„Nu maar rust houden", riep de
dokter. „Hink maar langzaam ach-
tur mij aan ik weet een paar
allervriendelijkste herten te wonen,
daar kan je logeren".

Het rendier had nog wel een
beetje pijn, maar het jammerde
niet meer, het hinkte achter de
dokter aan en daar weer achter
sjokte de Kerstman, die nu zeil zijn
slede moest trekken.

Zo kwamen zij bij een lage hut
van takken en daar klopte dokter
Veelstekel aan. Een hert met een
Iraai gewei deed open

„Vei're familie van je, uit Lap-
land!", riep Veelstekel. „Been ge-
Lroken! Komt een week bij je
logeren".

„Wees welkom", zei het hert. „Wij
leven hier sober en in grote een-
voud maar het zal je aan niets
ontbreken".

Toen zaten ze allemaal binnen en
de Kerstman zei: „Nou.. . . dat zal
van 't jaar niet veel worden met
de harten van de mensen. Als ik
mijn slede zelf moet trekken, schiet
ik niet hard op".

Het hert met het mooie gewei
wenkte twee van zijn zoons: „Boel
en Foei kom eens hier. De
Kerstman moet geholpen worden.
Hij komt hier toch al veel te weinig

maar één keer in het jaar!
Jullie trekken zijn slede!"

..Best pa", antwoordden Hoel en
Foei. „Wij zullen trekken als paar-
den en rennen als rendieren".

Toen moest Gundrid wel even
glimlachen, want niemand kan zo
hard rennen als een rendier.

Een half uur later vertrokken ze
.... Hoc! en Foei trokken de slede
....de Kerstman zat er in en hij
ging op weg om de harten van de
mensen zachter te maken.... waar
dat nodig was.

Het heeft Gundrid op de Veluwe
aan niets ontbroken. Toen de Kerst-
man zes dagen later terug kwam,
was zijn been vrijwel geheel ge-
nczen. Maar ook de Kerstman is
nog enkele dagen bij de herten
blijven logeren, hij had nog een
Mikel cadeautje over en hij had een
IRIS poeder-chocolade bij zich en
melkpoeder. Nu dat vonden alle
herten een kostelijke drank. (Ze
Hadden het nog nooit geproefd).

Ze hebben met z'n allen. Oud en
Nieuw gevierd en. in de avond van
Nieuwjaarsdag is Gundrid weer
voor de slede gaan staan en toen
zijn ze teruggekeerd naar Lapland
....helemaal door Denemarken en
Zweden... . een lange rit.

Hocl en Foei, de twee herten-van
dc-Vcluwe, zijn er trots op, dal zij
eens de slede van de Kerstman fio-
trokken hebben. Maar hun vader
/.egt altijd: „Alsjeblieft niet teveel
praatjes, jongens blijf een-
voudige herten, zoals wij altijd ge-
wccst zijn!"

A. D, HILDEBRAND.

erin zat. Een betere opvoering was
nauwelijks denkbaar.

Kapper A. Steenman te Amster-
dam zorgde voor een in alle opzich-
len geslaagde grime.

De afdeling Zandvoort van het
Neder!. Roode Kruis had welwil-
lend de inventaris voor de hospï-
taalzaal, waarvan de sfeer verder
uitstekend door requisitettr A.
Herfst was getroffen, voor dit doel
afgestaan, bestaande uit zes ledi-
kanten, compleet met bedstellen en
opmaak, zodat het toneel een ideale
indruk maakte.

Het publiek leefde beide avonden
met de opvoering ten volle mee,
geen ogenblik verslapte het contact
met de zaal.
Voorzitter J. G. Bisenberger opende
en sloot, na afloop de spelers met
bloemen huldigend en de afdeling
Zandvoort van het Nederl. Roode
Kluis hartelijk dankzeggend, voor
de zozeer gewaardeerde hulp, bij
deze uitvoeringen verleend.

Met voldoening en dankbaarheid
kan „Op hoop van zegen" op deze
beide zéér geslaagde avonden
terugzien, K.

DAMPO GENEEST
. verkoudheden
bij Vader, Moederen Kind

Groningen-Zana" voort
Door bemiddeling van de heer

Joh. C. Jung Sr., lid van de Zandv.
biljartclub „Ons genoegen", is con-
tact tot stand gebracht met de
biljartclub „Poelie Flip" te Gronin-
gen. Dit contact heeft ertoe geleid,
dat een tiental leden van „Ons
genoegen" Zaterdag 15 Januari a.s.
naar Groningen zal reizen om daar
de strijd aan te binden tegen een
tiental leden van „Poelie-Flip". In
Februari d.o.v. zal de revanche-
wedstrijd in hotel Keur te Zand-
voort worden gespeeld en komen de
Grunningers naar Zandvoort-bad.

De einduitslag zal worden vastge-
steld naar de gemiddelde moyenne.

Voor deze wedstrijd werd door
Zandvoorts Nieuwsblad een wissel-
beker beschikbaar gesteld voor de
club, die uit beide wedstrijden het
hoogste gemiddelde behaalt. Het
ligt dan in de bedoeling, elk jaar
opnieuw deze wedstrijden te her-
halen.

Wij hopen U van de tocht der
Zandvoorters naar Groningen en
hun belevenissen aldaar, in de
week na de wedstrijd een verslag
te brengen, omdat wij deze tocht
hopen mede te maken.

Ongetwijfeld is het een leuk idee
om Groningen op deze wijze met
Zandvoort in contact te brengen,
de propagandistische zijde van het
geval mag daarbij zeker niet uit
het oog worden verloren.

Intussen zijn de heren van „Ons
genoegen" reeds druk in training,
maar wij hebben zo het idee, dat
onze Grunningers niet minder actief
zullen zijn. Het zal zeker aan span-
ning niet ontbreken!

Voor Uw

KERSTDINER
in een gezellige
en beschaafde sfeer

naar

Keuze uit
diverse Menu's
of a Ia Carte.

Reservering aanbevolen.

Commissie voor huish.
en gezinsvoorlichting
Het grote succes, dat de commissie
voor huishoudelijke en gezinsvoor-
lichting boekte met de kook- en
bakcursussen, die in November en
December j.l. voor het Sint Nico-
laasfeest en de Kerstdagen werden
georganiseerd, waarvoor de animo
zó groot was, dat méér dan 80
belangstellenden in het zaaltje van
het Gemeente gasbedrijf aan de
Tolweg aanwezig waren, heeft de
commissie ertoe gebracht, opnieuw
een kookcursus te organiseren in de
maand Februari a.s. Ook deze
zal gegeven worden door Mej. A.
Frenie, lerares aan het Gem. Ener-
giebedrijf te Haarlem, in samen-
werking met het Gemcenteeasbe-
drijf te Zandvoort en wel op de
Maandagavonden 14, 21, 28 Febr.
en 7 Maart.

Met de naaicursussen wordt op-
nieuw gestart op Dinsdagavond 4
Januari en Woensdagmorgen 5 Jan.
Deze cursus wordt verzorgd door
Mej. Pierlot.

Kerkmuzielcavond
Hervormd kerkkoor

Eenvoud en ingetogenheid waren
de kenmerken van de kerkmuziek-
avond, die het Zandvoorts Herv.
kerkkoor Woensdagavond in de
Hervormde Kerk gaf ,onder leiding
van directeur Herman Dees.

Er was in deze uitvoering, die een
wijdingsvol karakter kreeg, weinig
uitbundigheid, doch véél meereen
devote ondergrond, die als inleiding
tot de komende Kerstdagen, waar-
voor het conecrt ook bedoeld was,
zeker aan haar doel beantwoordde.

Herman Dees opende als orgel-
solist het programma met een fraai
gespeeld Noël van L. Cl. Daquin en
sioot met variaties op „Er is een
kindeke geboren op aard" van Wil-
lem Mudde, eenvoudige orgelwerk-
jes, die door fraaie registratie zéér
opvielen en de vele mogelijkheden
van het prachtige oude orgel dui-
delijk deden uitkomen. Van het ge-
hele programma boeiden ons deze
vaardig gespeelde orgelsoli 't meest.

Het koor zong zuiver en in mooie
klankverhouding een drietal Kerst-
kcralen a capella, waarvan „Heuge-
lijke tijding" in de bewerking van
Joh. Seb. Bach bijzonder opviel. Het
is jammer, dat het koor, sinds de
laatste opvoering zozeer in aantal
leden geslonken is. De cantate:
„Nichts soll uns scheiden" van Die-
triech Buxtehude, voor altsolo, koor
violen en orgel, kreeg een fraaie
vertolking met zéér te loven samen-
gaan van koor, alt-soliste en instru-
mentale solisten.

Boeiend en melodieus waren de
beide werkjes van Ds. H. L. Ous-
saren, voor vrouwenkoor (unisono)
met 2 violen en orgel. Vooral de be-
werking van het „Nu ziit welle-
kome" voldeed in alle opzichten.

De alt Coby van Meurs had ken-
nelijk te kampen met zenuwachtig-
heid, waaronder haar voordracht te
leiden had. Zij zong een drietal ko-
ralen van Bach en liet zich horen
als soliste in Buxtehude's Cantate,
doch kon ons weinig overtuigen,
hoewel zij over een fraai klinkende
stem bleek te beschikken.

HANDSCHOENEN
BAKELS Sinds 1874.

De violist Fokke Beekman maakte
de Sonate in. e kleine terts van Ve-
racini tot een juweeltje van klank.
Hij bleek een wel zéér vaardig vio-
list te zijn niet een volkomen be-
heersing der techniek en gevoelvol
spel. Ook in de sonate in G gr. van
Locatelli deed hij fraaie dingen,
waarbij Ds. R. H. Oldeman als 2de
viool-solist zich prachtig aanpaste.
Herman Dees begeleidde op het or-
gel de solisten op voortreffelijke
wijze, hetgeen evenzeer geldt voor
Frans Visser, die de koorbegeleiding
verzorgde.

Al met al werd het een avond
van véél genieten, waarmede het
Hervormd kerkkoor zéér veel eer
heeft ingelegd. Onder het grote aan-

"tal toehoorders bevonden zich o.m.
Zandvoorts burgemeester met echt-
genote. K.

FOTO-TOESTELLEN
BAKELS Sinds 1874.

Een welkome uitbreiding
De radio- en televisie-handel van

Ue ifrma F. H. Penaat, aan de Kost-
verlorenstrat no. 7 alhier, is er in
de loop van deze week toe over-
gegaan, een afdeling „gramofoon-
platen" aan de zaak te verbinden.

Deze uitbreiding heeft zich in
vrijwel alle stilte voltrokken, doch
wij achten het feit toch wel van zó
groot belang, dat wij er gaarne
even apart melding van maken.

Reeds lang werd de behoefte aan
een gramofoonplatenzaak in Zand-
voort gevoeld. Want ook onze ge-
meen te telt op dit gebied talrijke
liefhebbers. Daarom twijfelen wij
er niet aan, of de opening van deze
afdeling zal door velen, met vreugde
worden begroet.

Het is zeker geen sinecure, een
dergelijk iets te gaan opzetten,
want zo ooit smaken verschillen,
dan is het zeker op muziekgebied.
Maar naar hetgeen wij van deze
eerste opzet medemaakten, mag
zeker gezegd worden, dat door
iedere gramo.loonplatenliefhebber
hier keuze kan worden gemaakt.
Men heeft een sortering op zéér
veelzijdig gebied van klassiek tot
uiterst modern en bovendien kan
elke gewenste plaat binnen een dag
worden geleverd. Er is gelegenheid
om rustig te luisteren en zonder
haast keuze te maken.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Dec. berijdbaar
26 4.15 11.00 16.24 23.30 8.00-14.30
27 4.48 11.30 17.00 24.00 8.30-15.30
28 5.25 12.30 17.36 -.30 9.30-15.30
29 6.- 13.— 18.13 1.—. 10.00-16.00
30 6.36 13.30 18.52 2.- 10.30-17.00
31 7.18 14.30 19.37 2.30 11.00-17.30
Jan.
l 7.52 15.— 20.14 3.- 12.00-18.00
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

„Ik heb een fijne
neus voor iets goeds.

Daarom werd ik ook abonnê
van dt Draadomroep. Dan hoor jt
de mooiste programma's bet mooist."
„Maar al die storingen dan?"
„Niks mee te maken.
Ik draai maar even aan de knop
en de beste stations komen
storingvrtj in mgn huiskamer."

Wat de vaklui van PTT over
eigen lijnen uit het binnen- en
buitenland bij U in huis brengen*,
garandeert een volkomen on-
gestoord radiogenot. Ideaal ook
voor de huisvrouw: ze heeft altijd
gezellige muziek bij de hand en
voor dat lastige zoeken en bijstel-
len hoeft ze haar- werk niet meer
neer te leggen. Draadomroep is
zuinig op Uw geld en royaal
met de geluidskwaliteit. Neem
óók een aansluiting en

U hoort bet fijnste het best!
*Als U in het gebied van een gemo-
derniseerd 4-ptogramma-net woont.

DRAADOMROEP
geeft storingvrije jtudloklank

Met grote blijdschap geven wij U
kennis van de geboorte van onze
dochter

ANNEMARIE ENGELINE
P. Kerkman.
A. Kerkman-Zegel.

Zandvoort, 22 December, 1954.
Dr. C. A. Gerkestraat 23.
Tijdelijk: Diaconessenhuis, Haarlem

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Ie Kerstdag 10 uur: Ds A. de Ruiter
(10-10.15 uur: Zangdienst).
2e Kerstdag 10 uur: Ds A. de Ruiter

17 uur: Dr. P. J. Richel te Heem-
stede. Met medewerking zangkoor
„Laus Deo".

HERVORMDE KERK
Vrijdag 24 December: Jeugdkapel.

7 uur: Kerstbijeenkomst.
Ie Kerstdag, 25 December

10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.
7 uur: Ds. C. de Ru.
Kerstzangdienst voor de jeugd.

In beide diensten medew. Kerkkoor.
2e Kerstdag, 26 December

3 uur: Kerstfeest Zondagsschool
(jongste kinderen).
7 uur: Kerstfeest Zondagsschool
(oudere kinderen).
NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Zaterdag 25 Dec. 7 uur: Vroeg-

dienst. Opvoering Kerstspel.
8.30 uur: Kerstontbijt.
10.30 uur: Kerstdienst.

Prof Dr. M.A. Beek, A'dam.
Zondag 26 Dec. 10.30 uur: Kerst-

dienst voor de grote kinderen v.d.
Zondagsschool, Brugstraat 15. Op-
voering Kerstspel.

11.30 uur: Kerstdienst voor ds
kleintjes in gebouw Brugstraat 17.
NED. CHH. GEMEENSCHAPSBOND

Evangeliesatie samenkomst op
Dinsdag 28 Dec in „Ons Huis", des
avonds 8 uur. Spreker de heer M.C.
Draaijer van Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
1ste Kerstdag: Nachtmis 5 uur.

H.H. .Missen om 6.30-7-7.30-8-8.30-
9-10-10.30 en 11 uur. 7 uur n.m. Lof.

2de Kerstdag H. Missen 7.30,
9 uur (Hoogmis) en 11 uur. Des
avonds 7 uur Lof. In de week H.H.
Missen 's morgens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof.

LEDERWAREN
BAKELS Sinds 1874.

BURGERLIJKE STAND
17-22 December 1954.

Ondertrouwd: A. M. W. A. van
Roijen en J. E. P. Teerlink; A. de
Jong en J. W. van Duijn.

Getrouwd: J. Fondse en M. C.
van der Wolde.

FLITS-APPARATEN
BAKELS sinds 1874.

Doktersdienst
Ie Kerstdag: Dr. H. K. van Es,

Kostverlorenstraat 4, Telef. 2058.
2e Kerstdag: Dr. J. van der Meer,

Julianaweg la, Telef. 2499.

Dienst wijkverpleegiters
Ie Kerstdag: Zr. J.B. Hoogenbosch

Wllhelminaweg 19, Telef. 2306.
Ze Kerstdag: Zr. S. M. de Wilde,

Zeestraat 67, Telef. 2720.



WINTERTIJD! FOTO- EN FILM-TIJD! FOTO-KINO HAMBURG
- Houdt de gezellige momenten vast voor later, door een flits- of film- H ^^ • ^S I ^ • l M \^ t B ƒ » l V l fc»^ Vef I ^ VJiHoudt de gezellige momenten vast voor later, door een flits- of film-

opname bij kunstlicht. - Nog voor de Kerstdagen kunt U in het bezit
zijn van een foto-of filmcamera. De nieuwste EUMIG 8 mm. projec-
tor met een verrassende lichtsterkte a ƒ 307,—. Vraagt vrijblijvend
demonstratie. Foto camera's vanaf ƒ16,50. Wij leveren ook op crediet-
systeem. Glasparelschermen vanaf ƒ30,—.

GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 2510 - ZANDVOORT

DE ZAAK VOOR UITSLUITEND FOTO- EN FILMARTIKELEN.

ZOMERLUST
2e Kerstdag

Groot
Kerstbal
AANVANG 8 UUR.

VERSTERKT ORKEST
DIVERSE ATTRACTIES.

Zeer voordelige
Kerstaanbieding

bij
Vleeshouwerij

CORVANELDIK
Haltestraat 12 - Telef. 2616

Kerstrollade vanaf f 1,85 500 gram

500 gr. PRIMA OSSELAPPEN vanaf ƒ1,65
500 gr. VARKENSCARBONADE (Sch.) . ƒ1,75
500 gr. Prachtige vaste KALFSLAPPEN .-. ƒ1,90
500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2.50
500 gr. LENDE (Contra Filet) ƒ2,25

VOOB DE SOEP: Prachtige KALFSSCHENKELS
met veel vlees, ongeveer l kg f l,— p.stuk

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Gebr. Rosbief en 100 gr. Hamworst 75 et.
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst 75 et.
100 gr. Org.Corn.Beaf en 100 gr. Leverworst 59 et.
150 gr. Org. Corned Beaf 60 et.
250 gr.van onze beroemde Geld. gek.worst 85 et.
200 gr. van onze prima Leverworst 50 et

•

Onze grote sortering

Kerstboomversiering
is óók dit jaar weer een enorm
succes I Haast U, want onze voorraad
is niet onuitputtelijk!
PHILIPS Kerstboomverlichting

vanaf /8,50
l heel pak KERSTKAARSEN ƒ0,24

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

*4

EET FRUIT VAN KEMP

Onze exclusieve met nylon bespoten

KERSTFRUITMANDEN
brengen Kerstsfeer in Uw huis!

Alléénverkoop voor Zandvoort:

Kemp's Fruithandei
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452

Ziet onze etalage's!

EET FRUIT VAN KEMP

Met

Taarten en Kransen
van

Banketbakkerij

KERKSTRAAT 22 - TELEF. 2126
verhoogt U Uw Kerstgezelligheid!

Ook zijn we ruim gesorteerd in:
POLONAISES KERSTB'RODEN
PUDDINGEN KERSTKRANSJES en
PASTEIEN KERSTCHOCOLADE

Ook de Kerstman
heeft begrepen:

WAT U

KUNSTNIJVERHEIDSHUIS - HALTESTRAAT 58

heeft

SSSfT

Voor de a.s. feestdagen
Een keurcollectie WIJNEN, o.a.:

Rode Bourgogne en Rhône wijnen
1945 Pommard, Pasquier Desvignes
1945 Chateauneuf du Pape
1947 Côte de Bemune Villages
1947 Chateauneuf du Pape
1949 Pommard, Piat & Cie
1947 Moulin a Vent
1949 VieiUes Voütes, Selection
1949 Macon
Reine Pourpre (Beaujolais)
1952 Beaujolais, Piat & Cie
1950 Beaujolais, Piat & Cie

ƒ5,05
ƒ5-
f 4,85
ƒ5,15
./' 4,65
ƒ 4,95
ƒ 3,25
ƒ3,60
ƒ3,70
ƒ2,95
ƒ3,15

Speciaal aanbevolen:
1947 Beaujolais, Pasquier Desvignes f3,75

1949 Chablis ƒ 3,70
1949 Chablis, Grand Cru ƒ 6,30

F. Chauvenet S.A. - Nuits-Saint-Georges
1950 Pouilly Fuissé /' 4,60
1950 Chablis ƒ 5,40

H. A. van Deursen
Wijnen en Gedistilleerd

KERKSTRAAT 12A - TELEFOON 2532

Gramofoonplaten
Vanaf heden is onze afdeling gramofoonplaten
geopend. U kunt rustig bij ons alle gewenste
merken en soorten platen uitzoeken en beluis-
teren. Wij leveren: 78 t. Long play, grote en
kleine platen. His Master's Voice, Decca,
Philips, Remington, Telefunken, Columbia,
Bestelt nog heden voor de komende feestdagen.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA
PLATENSPELERS - WISSELAARS

GRAMOFOONPLATEN

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Krijgt V met Kerst logé's visite?
Wilt U met Kerstmis véél genieten?
Zorg dan voor geurige sigaren,
Koop ze bij Drommel, bekend

(sinds jaren!
SigarenmagazijnDROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

DRUKKERIJ VAN PETEQEM & ZN.
KERKSTRAAT 28 - TEUEF. 3793
VERZORGT AL UW DRUKWERK

Kocht U nog geen warme
PANTOFFELS of
BONTGEVOERDE LAARZEN?

Brossois, Grote Krocht
Steeds apart en chic!

V I S H A N D E L

P. PAAP
TELEFOON 2171 HALTESTRAAT 61

Biedt U aan
voor de a.s. feestdagen:

Verse kreeften
Zeeuwse oesters

Zeeuwse mosselen
Gerookte zalm en

Uitgesneden paling
(machinaal gesneden)

Ruime sortering visconserven
Warm gebakken vis thuisbezorgd

Alle soorten verse zeevls
en gerookte vis

Bestelt tijdig bij ons Uw slaatjes!
ZIET ONZE ETALAGE!

Slagjejerij LA VIANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

Kerstrollade
Rol-lende

f2,10 500 gram
l 2,25 500 gram

WEEKEND-RECLAME: 100 gr. Gek.Worst 29 et.
100 gr. Ham 48 et. 250 gr. Leverworst 40 et.

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet ƒ 566,—. H. M.W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
pleet ƒ558,-. Agent Ralleigh en Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEF. 2323

MEISJE GEVRAAGD ter opleiding
TANDARTS-ASSISTENTE. MULO
gewenst. Br. no. 30-52 bur. v.d. blad

NETTE WERKSTER GEVRAAGD.
Kerkman, Haltestraat 63.

Voor de «Stille armen »
Wij hebben het genoegen U onder-

staand de vierde verantwoording te
kunnen geven:

Mevr. R. V. f10.-; P. J. B. f W.-;
A. C. ƒ2.50; G E. ƒ5.-; J. F. E. /3.50;
A. H. P. ƒ5,-; Mevr. M-K. /'2.50;
fa. L. B. & Zn. ƒ10.-; C. K. ƒ5.-;
G. T. ƒ5.-; N.N. f W.-; H. G. ƒ5.-:
Bouwb. H.V. /'250,-. Totaal /'323,50.
Vorig totaal ƒ615.-; Algeheel totaal
ƒ938.50.

Mogen wij in deze dagen van
voorbereiding op het Kerstfeest nog-
maals een beroep doen op Uw offer-
vaardigheid. Uw giften worden
gaarne in ontvangst genomen door
de heren S. Slagveld, Koninginne-
weg 26 en J. A. B. van Pagée, Bre-
derodestraat 35 te Zandvoort.

Desgewenst kunt U Uw bijdragen
storten op postrekening 499496 t.n.v.
S. Slagveld.

Het Comité:
Mr. H.M. v. Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. van Pagée.

BELLEN!!
SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Ook uw adres
Eersta Zandv. Aardappalhandel

A Q fit B Prïnsessewsg 15
. O\J L. Telef. 2O66 -

Plaatsbewijzen
reizen buitenland

Op het spoorwegstation Zandvoort
waren tot voor kort geen plaatsbe-
wijzen voor het buitenland ver-
krijgbaar. Zulks tot groot ongerief
van, inwoners en badgasten, welke
naar het buitenland moesten reizen
en hun plaatsbiljet slechts aan het
station te Haarlem o£ Amsterdam
konden kopen. De Stichting „Tou-
ring Zandvoort" heelt hierop de
aandacht van de Directie der Ned.
Spoorwegen gevestigd. Hiervan is
het gevolg geweest, dat sedert l
Dec. j.l. op het station Zandvoort
ook plaatsbewijzen voor België,
Duitsland en Luxemburg worden
afgegeven.

Verkoop van grond
Na een besloten zitting besloot de

gemeenteraad van Zandvoort op 21
Dec. nog tot de verkoop aan de heer
A. J. Versteege alhier van een per-
ceel grond, gelegen aan de Hogeweg,
ten westen van het politiebureau.
De heer Versteege zal daar bouwen
een woonhuis met showroom, als-
mede een constructiewerkplaats
voor de vervaardiging van techni-
sche apparaten.

Puzzlerit m.c. «Zandvoort»

De motorclub „Zandvoort" hield
Zondag j.l. een geslaagde puzzlerit
over een afstand van VO km. De
laatste in dit jaar. Er werd door
74 personen aan deelgenomen n.l.
43 op motoren en 31 in auto's. De
uitslag, wat de eerste zes prijswin-
naars betreft, was" als volgt:
1. H. Meiland, m.c. „Haarlem" met
Volkswagen, 45 str.p.; 2. Th. v.d.
Poll, ïn.c. „Zandvoort" met Vaux-
hall, 82 str.p.; 3. A. Scheffer, m.c.
„Zandvoort" met Vauxhall, 84 str.;
4. L.A. Weber, m.c. „Zandvoort" op
Puch, 112 str.p.; 5. K. v.d. Haak, me
„Zandvoort" op D.K.W. 113 str.p.;
6. A.B. Stroijckens, m.c. „Zand-
voort" met Ford, 123 str.p.

KEBOTPfftgSKY
OP ZIJN BEST!

Port, Sherry, Likeuren, Tafel-
wijnen, Bordeaux, Bourgogne,
Advocaat enz. Diverse soorten
buitenl. KAAS, Vruchten in
blik, Visconserven, teveel om
op te noemen. Hiervoor na-
tuurlijk naar 't bekende adres

KOPER's
COMESTIBLES- en
DELICATESSEN
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspalels)
Grote Krocht 20a.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten, en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Talef. 2236

Kerkmars
Haltestraat 63.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

H
«taan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF l
Hogeweg 29 - Telef. 2464

G J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ WIE LE N,

Kaptein Mobyleite,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!
P. WATERDHINKER - TEL. 2164

Begrafenisonderneming

SWALUESTR. 15 - TEL. 2198
Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

Op de hoek van de Ostadestraat en Jan Steen,
zijn drie winkeliers dicht bijeen.

ELDIK
met het beste vlees
Mals en zonder een enkele pees.

D. v.d. WERFF
kruidenierswaren, room en melk

Komt U eens kijken? er is keus voor elk!
De eerste soort groente en fruit van

W. FAgLÊ
Stemt tenslotte iedereen tevree.
U hoeft zo ver naar het dorp niet te lopen,
U kunt bij ons goed en voordelig kopen!
Tot slot wensen wij U met elkaar:

EEN PRETTIGE KERST
en een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR!

Bloemenhuis
A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060
is ook dit jaar weer
ruim gesorteerd in
fraaie

Kerststukjes en
Kerstboeketten

Ook uit voorraad leverbaar mooie
Kerstbomen in alle maten en prijzen.

Elke dag verse bloemen!

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

PHILIPS CREËERT

Prachtige weergave bij

PENAAT introduceert:
PHILIPS RADIO
Bi-Ampli ad ƒ598,-
of J 34,35 p.m.
PHILIPS RADIO
Bi-Ampli ad ƒ468,-
of ./26,50 p.m.
Dit is een werkelijk
technische verbete-
ring. Het apparaat
met twee aparte ver-
sterkers voor hoge
en lage tonen.
Sublieme ontvangst,
gramofoonmuziek!
PHILIPS RADIO vanaf ƒ98,-, een kwaliteits-
product zonder verhoging van invoerrechten.
PHILIPS TELEVISIE ./ 495,- en hoger. Groot
beeld ƒ1095,— en hoger. Nu reeds dagelijks uit-
zending. Wij plaatsen Uw antenne vakkundig.

PHILIPS DROOGSCHEERAPPARAAT.
PHILIPS Kerstboomverlichting vanaf j 12,-.

NEEM THUIS EEN ZONNEBAD.
Philips Hooglezon Biosol ƒ198,— met een tijde-
lijke reductie van / 15,—. Ook in huurkoop.
U betaalt dan ƒ5,25. Na l maand 18 x ./ 11,90.
Binnenkort is dit voorbij. Dan betaalt U weer
ƒ 198,—. Heeft U plannen, koop dan nu!
Wij leveren en repareren alle merken radio-
toestollen en huish. apparaten, zoals was-
machines, droogmachines, koelkasten c.d.
STOFZUIGERS div. merken op slee vanaf ƒ2,-
p.w. Excelsior, Hoover, Holland Elcctro etc.
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
desgewenst op prettige wijze de betaling met U.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wijnen CI1
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150



Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

Meisje zoekt KAMER ol
zomerhuis met stook- en
kookgelegenheid. (Voor
permanent). Br. no. 30-51
bur. van dit blad.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
meubelen. TELEF. 2288.

Uw bruiloft of feestpartij
is altijd geslaagd met een

ACCORDEONNIST,
desgewenst óók twee of
drie musici. Vraagt vrij-
blijvend inlichtingen. Post-
bus 18, Zandvoort.

Café Oomstee
ledere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Filmstrookprojector
hel mooiste geschenk,
voor jong en oud.

Een kostelijk bezit speciaal
tijdens de KERSTDAGEN.

Demonstratie aan huis.
FIPRON FILM, Dr Smit-
slraat 8 - ZANDVOORT,

Telef 2851.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
PijnboomsU-. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,- p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Was- en Droog-
maciime-verhuur

HAARL.STRAAT 43
TEL. 3199

Theater „Monopole
Dir. Gebr. Koper

93

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 24 t.m. Maandag 27 Dec. 8 uur
De uitzonderlijke musical:

The Glenn MiSIer Story
JAMES STEWART - JUNE ALLYSON
HENRY MORGAN en CHARLES DRAKE
Verder treden in deze film persoonlijk op:
Frances Langford - Louis Armstrong
Ben Pollack - Gene Krupa en The
Modernaires. Alle leeftijden.

Vanaf Dinsdag 28 t.m. Donderdag 30 Dec. 8 utir

Meisjes van de grote stad
HARVEY LEMBOCX - JOYCE HOLDEN
GLENDA FARRELL - GLEN ROBERT
PATRICI HARDY. - Het boeiende ver-
haal van misdaad en liefde in de donkere
buurten van 'n wereldstad.

Toegang 13 jaar.

Zaterdag 25 en Zondag 26 Dec. 2.30 uur
(beide Kerstdagen)

BUD ABBOTT en LOU CCSTELLO in:

SALON PIRATEN
Toegang alle leeftijden.

VRIJDAG 32 Dec. (Oudejaarsdag) GESLOTEN.

Ja, U heeft het geraden!
Ga bij Henk van Eldik KERSTROLLADE halen!

QSSEROLLADE f'1,85 500 gr.
MAGERE ROLLADE ƒ2,20 500 gr.
LENDE ROLLADE ƒ2,25 500 gr.

OSSEHAAS / 2,75 500 gr.
ROSBIEF en LENDE f2,50 500 gr.
RIBLAPPEN /2,10500gr.
MAGERE LAPPEN ƒ2,10 500 gr.
DOORR. OSSELAPPLN /1,65 500 gr.
LAMSROLLADE /'l,85 en /2,10 500 gr.
VARKENSFRICANDEAU f 2,50 500 gr.
VARKENSROLLADE 12,40 500 gr.
VARKENSLAPPEN / 2,35 500 gr.
SCHOUDERCARBONADE /1,75 500 gr.
RIBCARBONADE /1,95 500 gr.
HAASCARBONADE ./ 2,05 500 gr.

Voor Uw borrel-garnituur:
Leverworst, prima en niet duur!

LEVERWORST 250 gr. 60 et.
Knakworstjes, Borrelworsties .. . . ƒ1,15 p. bxisje
LUNCHWORST /'1,50 p. busje
LEVERPASTEI 45 et. p. busje
GROTE BUS LEVERPASTEI 75 CENT
250 gram Echte GELD. GEK. WORST 85 CENT

Weekend-reclame:
100 gr. Pekelvlees o£ ) on M. .
100 gr. Gebr. Rosbicf met > /& Cln
100 gr. Leverworst ' )

150 gram PORK 50 CENT

SLAGERIJ

HENK VAN ELDIK
Jan Steenstraat 1 b

Ons telefoonnummer is 2682
Wij bezorgen óók aan huis!

Kerko
SHIRTS

in
Wol

ƒ 27,50

Fablo
SHIRTS
American-

white
ƒ 35,90

Maison De Nouveaufé
Kerkplein 3

Zi/n eerste
kerstboom

O wondere wereld van licht
en schittering, daar bij het
raam. Waarom houdt Oma
nu zijn hand tegen...? Hij
wil ze alleen maar aanraken,
die witte stokjes met die
mooie lichtjes... Waar hij
zijn handjes wél naar uit-
strekken mag, zijn de vele
heerlijkheden, die Moeder
- dank zij Albert Heijn - op
de kersttafel tovert. Want
voor hoogtijdagen houdt
Moeder haar oog extra ge-
richt op AH's vaste stel-
regel: de beste kwaliteit tegen
de laagste prijzen!

Spec/a/e aanbieding

. . . grote fles

Prima wiffe bloem . soo gr. 2O

* Voor het {eestgebak

Rozijnen 100 Sr. 12
Krenten 100 9r. 13
Sucade 100 gr. 47
Snippers 100 gr. 25
Poedersuiker.... 100 gr. 10
Zelfr. Bakmeel soogr. 42 en34
Echte Arachide olie gr. lies 175

j Kerstpudding . • 100 gr.
• met vruchten, stukjes amandel,
: rozijnen en staaasappolscnllletjas

•ff Kerstversnaperingen

Kerstboterkrans . P. *.k 225
Kerstboterstaaf . p. SUA 11O
Amandelkransjes .rol 75
Gev. Choc. kransjes 100 gr. 39
Fondantkransjes. . 100 gr. 25
Schuimkransjes .. 100 gr. 25
Grote sortering wijnen en •parlttofs.
Vraagt onxe prijscourant, extra korting l

* V/sconserven

Zalm, mooi • • • blik 159-89
Rose Zalm, mooi • • • blik 115
Volrode Zalm - - 295-185
Sardines in fijnste „hè . 6O-38
Sardines PMI. 8. Canaud blik 12O
Ansjovis poi 9O
Schelvislever .... blik 65
Wakree! groot blik 65

Hartige Noorse
Haring Hapjes . blik v...
AppelUtilld. cocktall-snacks,
lardelrlngen, gaffelblter nnz.

* Voor hef Kerstdiner

Appelmoes .... blik 78-69
Doperwtenbiik175,125,100,74
Sperciebonen . tlik 115-10 4
Champignons buk 8O
Soepasperges . P. blik v.a. 5O
Tutti-Frutti.... 100 gram 32

•fc Voor pudding en bowl

Ananas ...... groot blik 165
Perziken ..... groot buk 185
Fruitcocktail . . . grooi blik ISO
Klein blik vruchten v.a. 79

Kersen, aardbeien, frambozen, ananas,
perziken, frultcocktall, abrlkozen

Kersen zonder pit gr. blik 125-11 0
Pruimen op sap ... pot 69

TV 'n Feestelijk g'as, met-iets-er-bij

aperitiel . - . . lilerlles 195

rode vruchtenwijn . (les 12O

AdVOCaat ..... hele lies 275

AdVOCaat goudmerk hele lies 425

Studentenhaver. . 100 gr. 37
Tafelamandelen . 100 gr. 57
Walnoten Diamond . 250 gr. 67

Hazelnoten in dop . 100 y. 3O
Grote Pinda's ... 250 gr. 59
Kaaswafeltjes . . buk 155
Zoute Bolletjes . . bus 75
Toast ....... pak 34-28
Sandwich Spread (Ucon 1OO

ALBERT HEIJN KOFFIE
de geurlgsto en krachtigste. Is tot 25 et p. pak
goedkoper dan elka andere kwallteltskoffle l

6roenmerk223 SP«!»»I
n j i _ _ _ aanbe-olen voor
ROOdnierk 2O5 de feestdagen:

Brulnmerk 187 Oranjam. 243

Wij, van Albert Heijn, willen U nu reeds gelukkige en gezellige
Kerstdagen toewensen. En bij uw voorbereidingen zullen wij U graag
behulpzaam zijn - met al wat tot de, prettige Kerstsfeer bijdraagt.

Heifn
maakt U het leven goedkoper

ie dé internationale

/'1840.—
Beeld 53 cm.

ƒ1395,-
Beeld 53 cm.

ƒ1095,-
Beeld 41 cm.

Antenne's diverse uitvoeringen
O.a, roterende bediening geschiedt geheel electrisch bij het T.V.toestel

Eigen Service Dienst

TECHNISCH
BUREAU TRA

Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort
Betaling óók in overleg

Niet de laagste prijzen
Maar de beste kwaliteit

Dit is de REGEL waar SLAGERIJ
BURGER niet van afwijkt.

Neem geen risico met de feestdagen
NEEM HET BESTE!

Heus onze prijzen vallen mee:
RUNDERROLLADE .. ƒ2,10 500 gr.
VARKENSROLLADE .. /'2,25 500 gr.
VARKENSFRICANDEAU

/'2,25 500 gr.
KALFSFRICANDEAU /'2,25 500 gr.

ROSBIEF
LENDE
ENTRECôTE
STAARTSTUK

enz.

(2,25
500 gr.

HEERLIJK
MALS

WEEKEND-RECLAME: t
100 gr. Ham en 100 gr. Boterh.worst ^

A.s. Woensdag en Donderdag:
500 gr. Gehakt h.o.h. 11,25
200 gr. Pork f 0,49

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Voor de

Zeer uitgebreide sortering in
PAKJES - JURKJES - SCHORTJES.
TEDDY REISZAKKEN - WAGENDEKJES

Complete babyuitzetten
vanaf f 85,—

ALLE KLEUREN BABYWOL!!

Hatiestraat 12a - Telef. 2099
Uw adres voor Baby- en Kler.terkleding.

de komende Kerstdagen buitenshuis?
Ga dan eens

ENOSSCH ETEN!

Een prima keuken vindt U bij: -

Restaurant LA MER
ZEESTRAAT 26 - TELEFOON 2196

BAMI, NASI GORENG, COMPLETE
RIJSTTAFEL enz. en~.
Ook. diners a la Carte.
SFEER. GEZELLIGHEID.

Met Kerstmis
in feestkleding. - 'n Hok, of 'n Blouse,
of 'n paar mooie Nylons. Aardige geschen-
ken, b.v. zakdoekjes, shawls en dergelijke.

Wij wensen U PRETTIGE KERSTDAGEN!

P. SCHAAP
Kruidenierswaren
HALTESTRAAT 36 -

Commestibles
TELEF. 2215

VOOR DE a.s. FEESTDAGEN:
Tarwebloem 500 gr. 28 et. Amerik. Patent ver-
pakt bloem 36 et. Boekweitmeel 54 et. per pak.
Honings Bakmeel p. pak 41 et. Honings Cake-
meel p. pak 45 et. Rozijnen 18 en 20 et. 1001 gr.
Krenten 18 et. 100 gr. Sucade 50 et. 100 gram
Gember 65 et. > Busjes Gember gesneden
./'l,— per stuk. Snippers 100 gr. 50 et. Schille-
tjes per pakje 60 et. Geconfijte Kersjes p: pakje
68 et. Voor de cake gesnipperde vruchten per
pakje 55 et. Amandelen 65 et. 100 gr. Grote
blauwe Rozijnen 40 et. 100 gr. Gemengde nootjes
50 et. 100 gr. Grote Pruimen 35 et. 100 gram.
Californische Abrikozen 65 et. 100 gr. Tutti
Frutti 35 et. Sun-Maid Rozijnen groot
pak 80 et., klein pak 20 et. Blanke droge appelen
Grote sortering vruchten in blik, CaHfornische
en Hollandse. Grote sortering Sardines vanaf
45 et. „Prima".

DELFTSE SLAOLIE ƒ1,88 per fles.
SLAOLIE ƒ1,55 per fles

VOOR DE TOAST: Smeerkaas, Kips Leverworst
Saks, Leverpastei, Schelvislever, Holl. Kaas,
smaak „Gruyère", p. 100 gr. 36 et.
VOOR DE BORREL: Losse, pakjes en busjes
zoute Pinda's. Zoute bolletjes, Kaasbolletjcs,
Dips (Verkade) ook in zakjes 100 en 200 gram,
ook hiervan Kaasstokjes, Nibb-Its, Naturel en
Kerry per zakje 65 et. -, IJsseldijk, Stegeman en
Olba GELDERSE WORSTJES.

BORRELWORSTJES ƒ1,10
Blikjes Knakworstjes ƒ1,10 en ƒ2,-
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Laatste gang door 9t oude jaar
't Verleden jaar heeft, oud en stram
Geleefd totdat het nieuwe kwam;
Maar 't nieuwe is schaars een dag

(geboren
Of 't heeft alree dien dag verloren
Wat raad! 't En helpt niet

„hou" gezeid
Wij zijn op weg naar d'eeuwigheid

Guido Gezette (1887)

N OG ENKELE UREN en het jaar
1954 behoort weer tot het ver-

leden. Dan wordt het toegevoegc
aan het grote historieboek, waarui'
later weer zal worden geput om
óók de geschiedenis van onze ge-
meente verder te schrijven. Op-
nieuw verglijden de uren naar de
eeuwigheid en staat een nieuw jaar
vóór ons, een nieuw jaar dat vooi
ons nu nog duister is, maar straks
— weer al te spoedig — opnieuw
„oud jaar" zal zijn. Seizoenen gaan
en seizoenen komen, lente, zomer,
herfst en winter volgen elkaar op.
Wat gaat het snel, eigenlijk véél
te snel!

Maar het is goed, dat we aan het
einde van dit oude jaar nog één-
maal omzien. Nog éénmaal ons in
herinnering terugroepen, wat het
ons heeft gebracht. Vreugde en leed,
blijdschap en droefheid. We be-
palen ons daarbij, als plaatselijk
blad, vanzelfsprekend tot het plaat-
selijke, tot datgene, wat direct of
indirect met Zandvoort te maken
had en zó bezien zal 1954 voor ons
het Jaar blijven, dat door een uit-
zonderlijk slechte zomer, waarbij
Zandvoort -wel zéér direct betrok-
ken was, nog lang in onze her-
innering zal blijven voortleven.
We moeten zelfs tot 1891 teruggaan,
om zulk een slecht weer in de
zomermaanden terug te vinden.
Dat desondanks het seizoen, uitge-
zonderd dan voor de strandpachters,
nog meeviel, was zeker voor het
grootste deel te danken aan het
buitenlandse toerisme, dat dit jaar
ongekend groot was.

Daarnaast zal 1954 het jaar zijn,
dat wij ons zullen blijven herinne-
ren als het jaar, waarin de basis
werd gelegd voor een algehele wij-
ziging van Zandvoort als badplaats,
als het jaar, waarin grote plannen
vastere vorm gingen aannemen,, die
als gevolg kunnen hebben, dat Zand-
voort een badplaats van inter-
nationale allure kan gaan worden
en zich kan gaan ontwikkelen tot
één der belangrijkste badplaatsen
aan de Europese kust. Het zou wel
eens kunnen zijn, dat men straks
over 1954 zou gaan spreken als. het
meest belangrijke jaar in Zand-
voorts historie, zoals men dat inder-
tijd aan het einde van de vorige
eeuw deed, toen onze gemeente van
arme vissersplaats tot welvarende
badplaats werd. Want dat de alge-
hele structuur van Zandvoort gron-
dig zal veranderen, indien alle plan-
nen, die dit jaar werden gemaakt,
doorgang zullen vinden, zelfs al zou
dit in een vrij gewijzigde vorm ge-
schieden, staat reeds nu wel vast.

„WURF-PRAET"

: ,ft -

WULLUM v.d. WURFF:
„Al ivat wenselijk is!"

1954 zal óck blijven voortleven
als het jaar, waarin besloten werd,
dat de tramverbinding met Haarlem
en Amsterdam in October 1955 zou
worden opgeheven en vervangen
door een busdienst, een eveneens
zéér ingrijpende verandering. Het
lijkt ons goed, de maanden van 1954
nog even apart te belichten, om
daaruit de meest belangrijke ge-
beurtenissen te bezien, die ons
bezig hielden.

JANUARI. Zondag 3 Januari
raasde een zware storm over ons
dorp. De reddingboot kwam in
actie, voor eventuele hulpverlening
aan een losgeslagen lichter, doch
behoefde niet op te treden. Woens-
dag 13 Januari stortte bij de Ooste-
lijke tunnel van het circuit een Fire-
fly neer en werd totaal vernield.
Gelukkig herstelde de zéér ernstig
gewonde piloot. Op 18 Januari werd
onze burgemeester opnieuw voor
zes jaar herbenoemd tot burge-
meester van Zandvocrt. De dag
daarop had de eerste raadsvergade-
ring in 1954 plaats, met de tradi-
tionele Nieuwjaarsrede van onze
burgemeester. Op 21 Januari con-
certeerde het Philharmonisch orkest
onder auspiciën van de culturele
kring ,,'t Helm" in Monopole.
Woensdag 27 Januari wera de Dr.
Albert Plesmanschool officieel ge-
opend, het was de eerste van het
groot aantal school-openingen, die
in de loop van 1954 zouden plaats
hebben en waarvoor 1954 óók zal
blijven voortleven als het jaar,
waarin het nijpende school-pro-
bleem in onze gemeente werd opge-
lost. De maand sloot bar koud en
óók Zandvoort profiteerde van de
schaatspret op de vijver in het
vijverpark en de geïmproviseerde
ijsbaan bij de watertoren. Zaterdag
30 Januari werd de nieuwe R.K.
kleuterschool aan de Lijsterstraat
officieel in gebruik gesteld.

FEBRUARI. Donderdag 11 Febr.
tracht „'t Helm" het ballet Sonia
Gaskell in Zandvoort. In de raads-

vergadering van 16 Februari be-
sloot de raad tot het aanbrengen
van een nieuw wegdek op het circuit
en stelde daarvoor een crediet van
ƒ 160.000,— beschikbaar. Enkele
dagen daarna besloot het bestuur
van het „Strandschap Zandvoort"
het bad- en zwemverbod voor
Zandvoort op te heffen en werd
vrij baden en zwemmen langs de
gehele Zandvoortse kust toegestaan.
Een wel zéér bijzondere en ingrij-
pende beslissing. Op Zaterdag 20
Februari vierde de mondaccordeon-
vereniging „Excelsior" in theater
Monopole haar 20-jarig bestaan.

MAART. Op l en 2 Maart gaf de
Zandv. operettevereniging fraaie
uitvoeringen van Oscar Strauss'
„Walsdroom". Met een receptie en
een feestavond werd het gouden
jubileum van O.S.S. op Zaterdag 6
Maart ingezet. Voorzitter J. H. B.
Brink ontving bij die gelegenheid
de gouden eremedaille verbonden
aan de orde van Oranje Nassau.
Op Maandag 15 Maart herdacht
Mej. B. Bakels haar 50-jarig jubi-
leum als fotografe. Op 12 Maart
was Minister - President Dr. W.
Drees in Zandvoort aanwezig bij
het huwelijk van. Aart van Dobben-
burgh. Wij plaatsen van dit bijzon-
der gebeuren hierbij een klein
plaatje, dat de Minister-President
laat zien poserend in de voorzitters-
stoel van Zandvoorts burgemeester.

Foto BafceZs.

Zaterdag 13 Maart werd het Gou-
den Jubileum van p.S.S. voortgezet
met twee grote uitvoeringen. Des
middags voor de jeugd, des avonds
voor de groten. Zondag 14 Maart
gaf het Hervormde kerkkoor een
uitvoering in de Hervormde kerk.
,'t Helm" besloot op 18 Maart het
winterseizoen met een voordrachts-
avond van Albert Vogel Jr. Op 19
Maart hield de Zandv. afdeling van
het Nederl. Roode Kruis haar jaar-

over Zandvoort, maar aan de horizon daagt het licht.
Zó wijkt de nacht van. het stervend 1954 vcor het reeds'glo-

rend licht van het nieuwe jaar.

lijkse bloedtransfusie-avond in hotel
Keur. Op 23 Maart volgde een
raadsvergadering en op Vrijdag 26
Maart werd café-restaurant „De
Rotonde" officieel door de burge-
meester geopend. Dinsdag 30 Maart
werd de winterse rust uit Zand-
voort weggevaagd door de officiële
opening van de „Zatohaku" in hotel
Bouwes, de fraaie middenstands-
tentoonstelling, die duurde tot l
April en een grandioos succes werd.

APRIL. Met de opening van hotel
Bouwes op Vrijdag 2 April werd de
opening van het vóórseizoen wel
zéér vroeg ingezet. Op 3 April
volgde daarop de officiële opening
van de nieuwe tennisbanen aan de
Kennemerweg, welke door de ten-
nisclub „Zandvcort" werden aange-
legd. Wat was het koud die dag,
toen burgemeester Mr. H. M. van
Fenema het openingswoord sprak.
Cm 15 uur, 13 minuten en 44,6 sec.
op Zaterdagmiddag 10 April zette
piloot Delmotte van de Sabena de
eerste helicopter op het Caravan-
terrein aan de grond. Een gebeur-
tenis van historische betekenis!
Op Zaterdag 17 April volgde de
eierzoekwedstrijd, door onze courant
verzorgd, die opnieuw véél succes
had, ondanks het gure weer. De
beide Paasdagen op 18 en 19 April
brachten maar weinig fraai weer,
het bleef koud en guur, maar over-
stelpend groot was het aantal
vreemdelingen, dat deze dagen naar

Eigenlijk is er, in de grond van
de zaak niet zo héél veel bijzonders
aan een oudejaarsavond. Een af-
sluiting van een bepaalde periode,
door mensen uitgedacht en het op-
nieuw intreden van een volgend
tijdperk. Reeds aanstonds worden
we dan weer geconfronteerd met
alle moeilijkheden, alle zorg en
angst om de directe toekomst, die
óók in het oude jaar ons bezig hield.
Opnieuw treden we dit jachtende
'agende leven in, opnieuw vraagt
let ons aller inspanning. Geen
oudejaarsavond kan deze realiteit

an ons leven wegnemen, het is zo,
en we dienen die te aanvaarden.

En tóch: wat gaat er niet in ons
allen om, -wanneer we de laatste
uren van het oude jaar beleven.
iVerkelijk beleven. Minuten en
econden weten toegevoegd aan tijd

en eeuwigheid, de laatste seconden
zien verglijden in het grote rader-
werk van de lijd. We zoudan deze
oudejaarsavond, de eeuwen door bij
alle volken in groot aanzien, voor
geen geld willen missen, we zouden
dit even rusten in de jacht van ons
bestaan ook onmogelijk kunnen
missen, (want deze enkele uren
brengen ons opnieuw, evenals
Kerstmis dal deed, even tot ba-
zinning. Méér clan ooit ervaren wij
in deze laatste uren van liet oude-
jaar de broosheid van ons leven,
beseffen wij de nietigheid van de
mens in het heelal; de mens, een
nietig stofje in de kosmos, onbe-
tiikencnfl In de eeuwigheid en toch
weer zo veelbetekenend.

Wat stond deze broosheid van

ons leven ons deze laatste maand
weer duidelijk voor ogen. Tot drie-
maal toe werden we er vlak vóór
geplaatst in ons eigen kleine dorp
door het plotseling afsnijden van
de levensdraad. Eerst de Haarlemse
makelaar W. Vrolijk, die in de
Haltestraat plotseling onwel in el-
kaar zakte, daarna onze dorps-
genoot, de heer Veanstra en ten-
slolte op eerste Kerstdag de hejr
Nitberg. Plotseling en onverwacht
sloeg de dood toe en moesten wij
het hoofd buigen voor zijn majes-
teit. Majesteit? Ja inderdaad, maar
een angstaanjagende majesteit, die
meedogenloos en zonder erbarmen
toeslaat en zijn gekromde klauwen
uitstrekt naar zijn slachtoffer,
zonder acht te slaan op de diepe
wonden die zijn optreden bij hen,
die achterbleven maakt. De dood
waart rond, alom. Vandaag grijpt
hij U, morgen mij en wij leven en
lachen en maken plannen alsof dit
alles ons niet aangaat. Dagen en
weken, maanden en jaren snellen
onder onze handen door, elk jaar
opnieuw wordt een jaar toegevoegd
aan de eeuwigheid, elk jaar opnieuw
worden we op Oudejaarsavond
vlak voor de broosheid van ons
leven geplaatst, dit leven, dat ons
eigenlijk véél ie snel gaat.

Gelukkig dan de mens, die in
zulke ogenblikken weet, dat het
met dit leven niet uit is. Die beseft,
dat ons levan zinloos zou zijn,
wanneer dood ,.doodtr zou zijn.
Gelukkig du mens, die weet, dat
achter de dood God staal, God, die
in Christus die machtige dood zijn

prooi ontrukt en brengt naar oor-
den, waar de dood geen toegang
heeft, waar vrede heerst en eeuwige
rust. Gelukkig de mens, die gelooft,
dat niet de dood, maar God in
Christus heerser is over dit leven,
heerser óók over de dood. Dat kan
ons bemoedigen en troosten, óók, ja
vooral wanneer op Oudejaarsavond
het probleem van dood en leven
zo vlak voor ons wordt geplaatst.

Daaruit kan de mens kracht put-
ten om het nieuwe jaar, dat wenkt
onbevreesd tegemoet te treden,
zonder angst voor de toekomst,
maar met stil vertrouwen op Hem,
die het lot van deze wereld in Zijn
handen houdt. Tegemoet te treden
zelfs met nieuwe moed en kracht
en met de sterke wil om met Zijn
hulp ons leven te leven in diepe
afhankelijkheid van Hem en in de
chaos van dit aardse bestaan steeds
te trachten onze naaste lief te heb-
ben als onszelve.

Zó bezien krijgt Oudejaarsavond
zin en heerlijke realiteit, is Oude-
jaarsavond een rustpunt in de tijd,
dat ons tot nadenken stemt en ons
opnieuw moed en kracht geeft om
het leven te aanvaarden en verder
te leven. Dit laven, dat ons soms
co nameloos moe kan maken. Op-
nieuw ging een jaar van ons, op-
nieuw zullen we de diepe zin daar-
van beleven, wanneer wa het ver-
staan wat eens de dichter zong:

De eeuwigheid, dat is Gods tijd,
In 't grondeloze licht gezeten,
Heeft, om te wegen en te meten
De grote God héél d'eeuwigheid.

K.

Zandvoort toog. Er was óók bij de
particulieren practisch geen bed
meer onbeslapen! Een gecombi-
neerd concert van Mannenkoor en
muziekkapel had op 26 April plaats
in Monopole; de volgende avond
kwam de raad wederom bijeen.
Op Koninginnedag, 30 April, werd
de seizoenver lichting in de Hal-
testraat en Kerkstraat wederom
ontstoken en had op ons circuit de
eindproef van de Tulpenrallye
plaats, die opnieuw grot.e belang-
stelling trok. Koninginnedag werd
verder gevierd met een aubade en
een bloemencorso voor kinderen.

MEI. De maand Mei werd ingezet
met een opnieuw zéér onverwachte
invasie van vreemdelingen, tijdens
het weekend l en 2 Mei. De drukte
overtrof nog die van de Paasdagen.
Op Zaterdag 8 Mei hield de Natio-
nale Reserve een zéér geslaagde
oefening, die de werkelijkheid wel
zéér benaderde. Met daverende
motor- en zijspanraces, die ruim
40.000 bezoekers trokken, opende
de K.N.M.V. op Zondag 16 Mei het
race-seizoen. Het werd de emotio-
nele dag, waarop alle bestaande
records aan flarden werden gereden.
O.S.S. zette haar gouden jubileum-
viering die dag voort met een zéér
geslaagd nationaal volleybal-tour-
nooi! Op Zondag 23 Mei volgde de
geweldige sterrit van de Bond zon-
der Naam, die ruim 2250 auto's en
méér dan 30 bussen naar Zandvoort
bracht. Op 28 Mei werd de eerste
Hollandse nieuwe haring aan de
burgemeester in het Raadhuis aan-
geboden, waarna op 29 en 30 Mei
de zo geslaagde wandelmarsen van
O.S.S. plaats hadden en de maand
werd besloten met wielerwedstrij-
den op het circuit om het kam-
pioenschap van Zuidholland, r.adat
Hemelvaartsdag, 27 Mei, door het
zomerse weer een stralende topdag
werd. Waarschijnlijk de beste dag
van het gehele seizoen.

JUNI begon met een raadsver-
gadering op de eerste van die
maand. Op 3 en 4 Juni werd o.l.v.
Dr. J. van der Meer in de Herv.
kerk Nijhoff's PinKsterspel met
groot succes opgevocid. Een opcn-

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)
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Laatste gang door 't oude jaar
(Vervolg van pag. 1).

baring werden de sportwagenraces,
die de N.A.V. (Ned. Autorensport-
vereniging) op 2de Pinksterdag op
het circuit organiseerde, die op
Zaterdag 12 Juni werden gevolgd
door geslaagde autosprints van de
R.A.C.-West. Was Hemelvaartsdag
een stralend* succes, de beide Pink-
sterdagen op 6 en 7 Juni werden
door het slechte, winderige weer,
grandioos bedorven. Op 14 Juni had
het schoolverkeers-examen plaats,
op 16 Juni werd de nieuwe water-
zuiveringsinstallatie in Bentveld
officieel door de burgemeester in
gebruik gesteld. Op 18 Juni volgde
een grandioze badpakkenshow in
hotel Bouwes. Op 20 Juni had op
het circuit een sterrit van Citroen-
auto's plaats, die bijzonder voldeed.
Op 24 Juni werd de serie zomer-
avondconcerten van stichting „Tou-
ring Zandvoort" ingezet met een
concert van de Tyroler kapel. Op
27 Juni volgde wederom een ge-
slaagd evenement op het circuit,
n.l. de „Sterrendag" van de KNMV,
waarna op 28 Juni een raadsver-
gadering aan de orde was. De
maand werd besloten met een zéér
geslaagde viering van de verjaar-
dag van Prins Bernhard. die o.m.
rnooie jeugdfeesten bracht op het
circuit.

JULI. Een leuke markt-avond
was de inzet van de maand Juli.
De grandioze turndemonstraties van
O.S.S. als hoogtepunt van de gou-
den jubileumviering, waaraan
Zweedse gymnasten medewerkten
en die werden gevolgd door een
ontvangst door het gemeentebestuur
des avonds op Zondag 4 Juli, zal bij
velen onzer onvergetelijk blijven.
Het werd één der hoogtijdagen uit
seizoen 1954. De 9de Zandvoort-
estafette. die op Zaterdag 10 Juli
werd gelopen, werd ook nu weer
een groot succes. Een enorm aantal
toeschouwers genoot van deze
sensationele hardloopwedstrijd. Het
standwerkersconcours, dat onze
Oranjevereniging op 16 Juli orga-
niseerde op het de Favaugeplein,
werd sterk beïnvloed door het
slechte weer, doch bleek als zéér
gewild evenement zeker voor suc-
cesvolle herhaling vatbaar. De ge-
meenteraad kwam op 20 Juli weer
in vergadering bijeen. Op Zaterdag
24 Juli volgde een concert en een
vuurwerk, ter inleiding van de
auto- en motorraces, die op Zondag
25 Juli op het circuit plaats vonden,
doch door het bar slechte weer
ontaardden in een gemotoriseerd
waterballet. Dit abnormaal slechte
weer was er tevens oorzaak van.
dat verschillende voor Juli vastge-
stelde evenementen moesten wor-
den uitgesteld.

AUGUSTUS. Waren de maanden
Juni en Juli bar slecht wat het
weer betreft, maanden, die ons
aanhoudende kou, storm en regen
brachten, de eerste week van Au-
gustus begon zéér hoopvol en deed
de hoop in de harten van onze
strandpachters herleven. Het Luna-
park, onder auspiciën van de
Oranjevereniging, dat Zaterdag 31
Juli werd geopend op het terrein
aan de Herenstraat, vervolmaakte
de echte zomerstemming, maar lang
duurde deze weersverbetering niet.
Reeds in de 2de week van Augus-
tus deden regen, wind en kou op-
nieuw hun intrede. Woensdag 4
Augustus had op de Rotonde de
traditionele ballonnenwedstrijd, ge-
organiseerd door Touring Zand-
voort, plaats. Op 17 Augustus volgde
de eerste succesvolle zandbouw-
wedslrijd, nadat deze reeds twee-
maal door het slechte weer moest
worden uitgesteld. Op 12 Augustus
werd op het circuit een 12-uuvs rit
verreden door de Ford fabrieken,
de prachtig geslaagde internationale
sportwagenraces op 15 Augustus op
het circuit verreden, die in de
plaats kwamen voor de dit jaar
helaas niet plaats gehad hebbende
..Grand Prix", vormden een waar-
dige afsluiting van een zéér ge-
slaagd en spectaculair molor-ren-
seizoen. Op Zondag 22 Augustus
vonden de finales van het Zand-
voortmeetiwcn-voctbaltournooi om
de zilveren watertoren plaats,
waarna twee concerten on een
luchtvuurwerk op Dinsdag 31 Aug.
seizoen 1954 besloten. Een seizoen,
dat doze laatste avond heerlijke
zomeravond-temperatuur bracht,

zoals men die zo gaarne gewenst
zou hebben in de voorafgaande
maanden, een seizoen, dat behou-
dens voor de strandpachters, door
het enorm aantal vreemdelingen dat
Zandvoort bezocht, toch nog vrij
goede resultaten opleverde en
hoopvolle verwachtingen wekte
voer de toekomst. Een seizoen met
zeker een record-aantal gasten.

SEPTEMBER. Het eerste grote
feit van betekenis in de maand
September was de opening van het
Kennemer Sportpark, op Zondag
5 September door Zandvoorts bur-
gemeester, die daarmede, hersteld
van zijn ernstige ziekte, voor het
eerst in het openbaar verscheen.
Het prachtige sportpark betekent
wel een zéér bijzondere en belang-
rijke aanwinst voor onze gemeente.
Cp 9 September had de jaarlijkse
uitgaansdag met de Zandvoortse
bejaarden plaats, pek nu weer
bereidde het comité „Ouden van
dagen Zandvoort" onze oudjes een
kostelijke dag. Op Zaterdag 11 Sept.
het laatste evenement op ons cir-
cuit: mooie autosprints en behen-
digheidswedstrijden, georganiseerd
docr de R.A.C. West. Van half Sept.
af werd het winterseizoen weer
ingezet. Het verenigingsleven, ge-
durende de zomermaanden stilge-
legd, bloeide weer op en de winterse
periode van gezellige intimiteit, die
Zandvcort óók in de wintermaan-
den zo aantrekkelijk maakt, was
wederom aangebroken. Uiteraard
belet gebrek aan plaatsruimte ons,
op alle details van dit verenigings-
leven, op toneel-, zang-, cabaret-
gebied, en niet te vergeten de vele
belangrijke avonden, die interes-
sante lezingen brachten, in te gaan,
wij mogen volstaan met te zeggen,
dat onze verenigingen, alle een zéér
belangrijk aandeel leveren om'
Zandvoort in de v/intermaanden
van amusement te voorzien en óók
op cultureel gebied bijzonder goed
werk verrichten. Het feit, dat aller-
wegen getracht wordt — en dikwijls
met véél succes — het peil van de
avonden op te voeren, mag hier
zeker niet onvermeld blijven.

OCTOBEK. De maand October
stond in het teken, van de plannen.
Allereerst deed burgemeester Mr.
H. M. van Fenema in de raads-
vergadering van Dinsdag 12 Oct.
mededeling, dat de plannen voor
het Boulevardcentrum, geen fata-
morgana waren, doch dat daarover
in een aparte raadsvergadering die
op Maandag 18 October werd ge-
houden, gedetailleerde gegevens
zouden velgen. Daarmee deed onze
burgemeester zijn woord gestand,
door voor de raadsvergadering, die
2 September gehouden werd.
waarin hij wegens ziekte niet aan-
wezig kon zijn, uitstel te vragen
voor de behandeling van het plan
Visser tot 15 October, hetgeen, na
een bewogen raadszitting, toen
werd toegestaan. Inderdaad wekte
dit plan, uiteengezet voor de raads-
leden, door diverse prominente
figuren in ons land, algemene ver-
bazing en bewondering. De raad
verkreeg nog een maand uitstel om
nog enkele gegevens over dit enor-
me plan te verkrijgen. Op Woens-
dag 20 October werd de begroting
voor 1955 gepubliceerd. Zij ver-
loonde een tekort van bijna twee
ton! Dinsdag 19 Oct. werd de bazar
voor de Hervormde kerk officieel
geopend, op Zaterdag 23 October
volgde de officiële opening van de
openbare kleuterschool aan de Nic.
Beelslaan en op Woensdag 27 Oct.
die van de Chr. kleuterschool (Wil-
hclminaschool) aan de Lijsterstraat,
beide openingen geschiedden door
Zandvcorts burgemeester. Op 25, 27
en 28 October bracht de Zandv.
operettevereniging prijzenswaardige
opvoeringen van De Zigeunerbaron.
„Phoenix" sloot de maand October
en opende het toneelseizoen op Za-
lerdag 30 October in Zomerlust met
oen leuke opvoering van „Sally's
vaders".

NOVEMBER. Een nieuw groot en
stoutmoedig plan werd begin No-
vember openbaar, n.l. de voorbe-
reidingen van de heer Bouwes om
van zijn hotel uit een kabelbaan in
y.ec ie bouwen. Nog steeds wordt
daarover onderhandeld. We zullen
moeten afwachten, of dit plan, dat
volgens experts zeker uitvoerbaar
is, op korte termijn zal worden
verwezenlijkt. De heer Bouwes zelf
hult zich nog steeds in een ge-

heimzinnig stilzwijgen. Op Zater-
dag 13 November startte de grote
Sint Nicolaas-actie van de Zand-
voorlse winkeliers, die tot een
enorm succes leidde, dat zowel bij
publiek als winkelier grote voldoe-
iiing bracht. In de raadsvergade-
ring van Dinsdag 16 November ging
eindelijk de kogel door de kerk.
De-raad gaf optie op de gronden
voor het Boulevardcentrum tot
l Januari 1956, daarmede de com-
binatie gelegenheid gevend, de
enorme plannen, voor Zandvoort van
zo verstrekkende betekenis, verder
uil te werken. Om de drie maanden
zal aan de raad verslag worden
uitgebracht over de vorderingen die
werden gemaakt.. In deze raadsver-
gadering werd tevens besloten tot
de bouw van een nieuwe U.L.O.-
school, welke einde 1955 in gebruik
zal kunnen worden gesteld. Daar-
mede zal het scholenprobleem in
Zandvoort zijn opgelost, nu óók de
Karel Doormanschool een fraaie
vernieuwing onderging, waarvoor
naast de vernieuwing, die van ge-
meentewege werd aangebracht voor
verdere vervolmaking een zéér ge-
slaagde bazar werd gehouden op
25, 26 en 27 November door per-
scneel en oudercommissie. Op 20
November herdacht de motorclub
„Zandvoort" met een grote feest-
avond op luisterrijke wijze haar
eerste lustrum. Op diezelfde dag
volgde des middags de feestelijke
ontvangst van Sint Nicolaas op het
Raadhuis. Nieuwe plannen van de
burgemeester, om Kerkstraat en
omgeving tot een historisch ver-
antwoord centrum te maken, wer-
den einde November onthuld. Op
24 November vierde de heer J.
Kiewiet onder grote belangstelling
zijn zilveren jubileum als hoofd van
de Julianaschool. Op 30 November
werd de maand afgesloten met een
raadsvergadering, in hoofdzaak ge-
wijd aan de behandeling der ge-
meentebegroting 1955.

DECEMBER _werdi"begonnen met
de voortzetting vah deze begro-
tings-vergadering op Woensdag l
December. Op 6 December werd de
supportersvereniging voor Zand-
voortmeeuwen „Geel-blauw" opge-
licht. Hiervoor bestond véél inte-
resse. Onder grote belangstelling
vierde Zandvoortse oudste inwoon-
ster, Jans de Kraai op 9 December
haar 99ste verjaardag en ging op
die dag haar honderdste levensjaar
in. Klaas Visser en A. Paap, twee
bekende Zandvoorters, vierden op
2 December hun gouden echlver-
eniging. Een buitengewoon ge-
slaagde Sint Nicolaasviering door
alle Zandvoortse scholen, dit jaar
voor het eerst gezamenlijk, werd
besloten met een kostelijke opvoe-
ling van het toneelspel „Roderik
de tovenaar" op Vrijdag 3 Dec.
Een raadsvergadering volgde nog
op 21 December, die weinig belang-
rijk nieuws bracht, uitgezonderd
het besluit tot de bouw van een
restaurant op hét circuit en de
deelname van de gemeente Zand-
voort aan de tentoonstelling „E. 55"
volgend jaar van Mei t.m. Sept.
in Rotterdam te houden. Een kerk-
muziekavond op Woensdag 22 Dec.
door het Hervormd kerkkoor,
vormde een fraaie inleiding tot de
Kerstdagen, waarna de Zandvoortse
muziekkapel op Vrijdag 24 Dec.
met fraai uitgevoerde koraalmuziek
in de tent op het Raadhuisplein een
bijzonder gewaardeerde bijdrage
leverde op Kerstavond. Een evene-
ment, dat zeker waard is, in vol-
gende jaren te worden herhaald.
Een zware storm raasde Donderdag
23 Dec. over Zandvoort en bracht
opnieuw veel schade aan strand-
nfgangen en duinen. Ruim ƒ10.000,-
zal het herstel van deze storm-
schade bedragen. Rustige Kerst-
dagen besloten daarna het jaar '54.

Dit was in vogelvlucht een over-
zicht van het belangrijkste nieuws
in het afgelopen jaar. Geen schok-
kende gebeurtenissen hadden plaats
al beroemen we er ons niet op, in
dit overzicht geheel volledig te zijn
geweest. Al het verenigingsnieuws,
— we zeiden het reeds eerder —
verwerkten we er niet in, het zou
ons te ver hebben gevoerd. Slechts
het allervoornaamsto nieuws op dit
gebied werd even gememoreerd.

En zo gaan we dan vol goede
meed het nieuwe jaar tegemoet.
Het zal ongetwijfeld een jaar voor
Zandvoort worden van zéér grote
betekenis. Belangrijke beslissingen,
de allerbelangrijkste, staan in
Zandvoort op het punt werkelijk-
:ieid te worden en zullen ten dele
in 1955 reeds worden uitgevoerd of
aangevangen. Moge Gods onmis-
barc Zegen onze Gemeente verge-
•ellen in hel jaar, dat op het punt

staat, aan te vangen. Alleen dan
zal en kan het ons allen wel gaan.

K.

HOTEL BOUWES
ZANDVOORT

*
ZATERDAG (Nieuwjaarsdag)

en ZONDAG 2 Januari

MATINEE
van 3.30-6 uur

met Internationaal
Cabaretprogramma.

Beide dagen des avonds

Soiree Dansante
Orkest

Bob van Waasdijk Sextet

Kerstbomen in 't waier

Die Zandvoortse brandweer kan 't
toch maar mooi vertellen. Hebben
die lui me daar vorige week aan-
geraden, ter vermindering van het
brandgevaar de Kerstboom met het
ondereind in het water te zetten,
om daardoor sneller uitdrogen van
de boom te voorkomen. M'n vrouw,
die als de dood is voor brand,
voelde daar natuurlijk alles voor
en zei: „Dat doen we hoor". Ik zei,
dat ik het best vond, want ik dacht
er verder niet bij na. Komt m'n
vrouw de dag vóór Kerstmis met
een knots van een boom aandragen,
die bijna, tot het plafond reikte.
„Zet j'em in 't water" zei~ze en ik
zei: „ja vrouwtje", want ik dacht
er nóg niet bij na. Maar toen ik de
daad bij het woord wilde voeaen,
laerd het moeilijker. Hoe moet je
nou in 's hemelsnaam een Kerst-
boom met het ondereind in. 't water
zetten. Ik heb het eerst gepro-
beerd met een grote teil, maar dat
vond m'n vrouw onaesthetisch en
bovendien kon het kruis, waarop de
boom stond er onmogelijk in. Ik
stelde I>OOT, het kruis weg te halen,
cLe boom in een emmer te plaatsen
en dan te schoren tegen de muur.
Maar de kamer was pas opniema
behangen, dus ook ddt~ ging niet
door. M'n vrouw stelde voor twee
emmers te halen. De onderste half
te vullen met water, daarop een
andere emmer te zetten, nadat in
de bodem een. rond gat was, ge-
maakt, om de stam in. de onderste
emmer te laten zakken en dan de
bovenste op te vullen met zand.
Maar hoe krijg je met geen ander
gereedschap dan een. nijptang en
een hamer een mooi rond gat in
een emmerbodem? Toen kreeg ik
opnietiic een, lumineus idee: De
boom ophangen aan- een haak in
het plafond en dan het ondereind
in een emmer met water laten ben-
gelen. Maar toen na de eerste
pogingen om. een haak in het pla-
fond te schroeven, grote plakken
kalk naar beneden kwamen, nadat
ik enkele gaten had gemaakt om
een tengel te vinden, werd ook dit
experiment afgekeurd en was de
Kerstboomvreugde al aanzienlijk,
gedaald. Om verder ongenoegen te
vermijden, hebben we 't er toen
maar op gewaagd en de boom niet
in het water gezet. Het is nog goed
gegaan ook, we kregen GEEN
brand, al hebben we 'em wel zitten
fcnijpen.'

Maar ik vraag onze brandweer
beleefd: Wilt U voor het volgend
jaar een gebruiksaanwijzing voe-
gen bij Uw raad om. Kerstbomen
met het ondereind in 't water te
plaatsen?

Toneelver. «Phoenïx»
De toneelvereniging „Phoenix" zal
op Zaterdag 8 Januari in gebouw
„Zomerlust" een opvoering brengen
van het spel: „Om zeven uur thuis"
door R. C. Sheriff. Deze uitvoering
zal door een bal worden gevolgd.

Zaterdag 29 Januari zal onder
auspiciën van „Phoenix" in hotel
Bouwes een Internationale cabarct-
nvond worden gegeven, welke in de
plaats koml van de traditionele
„Koffiemolen", het nieuwjaars-
cabaret, elk jaar door leden van
„Phoenix" samengesteld en opge-
voerd, welke cabarel-avond door
een samenloop van omstandigheden
in 1955 niet kan doorgaan.

„Je zit er
véél dichter bij. .."

„Bij de donderwolken ?"
„Nee, bij de uitzending, bedoel ik.
Ik heb Draadomroep thuis.
Die heeft zuivere studioklank."
„Hoe komt dat?" „Nou, omdat je
de voornaamste stations over eigen
lijnen, direct in je kamer krijgt*.
Dat is vakwerk, hoor..."

Aan PTT kunt U het overlaten,
te zorgen voor een ideale ont-
vangsc. De nieuwste snufjes in de
Draadomroep-apparatuur werken
er aan mee om U het ongestoord
genot van Uw uitverkoren pro-
gramina's te garanderen. Draad-
omroep is zuinig op Uw geld en
op Uw stroom, maar royaal met
de geluidskwaliteit. En dat ver-
velende zoeken en bijstellen neemt
PTT U óók uit de hand. Eén
draai aan de knop - en

U hoort het fijnste bet best.'
*Als U in het gebied van een gemo-
derniseerd 4-programma-net -woont.

DRAADOMROEP
geelt storingvrije studioklank

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Oudejaarsavond, 19.45 uur:
Ds. A. de Ruiter.

Zondag 2 Januari, 10 uur:
Ds. A. de Ruiter. Voorber. H.A.

17 uur: Ds. B. Duvenage,
Geref. pred. in Z. Afrika.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. geen jeugdkapel.

Oudejaarsdag, 31 December, 7.30
uur: Ds. R. H. Oldeman. Oudejaars-
collecte voor de Herv. Kerk.

Zaterdag l Januari, 10.30 uur,
Nieuwe Consistorie: Ontmoetings-
samenkomst.

Zondag 2 Januari, 10.30 uur:
Ds. R.H. Oldeman.

Bediening H. Avondmaal.
's Avonds geen dienst.
NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Vrijdag 31 December 7 uur:
Oudejaarsdienst. Dr. A. v. Biemen.
Zondag 2 Januari 10.30 uur:
Prof. Dr. M. A. Beek, van A'dam.

PAROCHIE H. AGATHA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lol
In de week H.H. Missen 'smor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7,30 Lof.

Met de beste wensen
Aan het einde van dit jaar
danken wij abonné's en adver-
teerders, voor de medewer-
king, die zij ons in steeds
groter mate hebben betoond
en wij twijfelen er niet aan,
of deze zal óók in de toekomst
blijven toenemen.
Wij bieden U allen voor het
nieuwe jaar onze oprechte en
welgemeende wensen aan
voor een goed en voorspoedig
1955. Moge het U in alle op-
zichten tevreden stellen'.
Moge vrede en geluk, voor-
spoed in zaken en ons privé-
leven ons aller deel zijn en
moge God ons allen Zijn on-
misbare hulp en stem geven
tot ons aller welzijn en tot
heil van ons Zandvoort, het
Zandvoort, dat ons allen zo
na aan het hart ligt en dat
een steeds grotere en méér
mogelijkheden biedende toe-
komst tegemoet gaat. Om
daarmee gelijke tred te hou-
den, daarop zal het gehele
streven van Zandv. Nieuws-
blud óók in de toekomst bly-
ven gericht. K.



Ouderavond Wilhelminasehool
Onder grote belangstelling van

de zijde der ouders, hield de ouder-
commissie der Wilhelminasehool
haar eerste ouderavond van dit
schooljaar, in de school, op Vrijdag
17 December j.l.

Nadat Ds. C. de Ru, als voorzitter
van het schoolbestuur, de avond op
de gebruikelijke wijze had geopend,
liet de gymnastiekleraar, de heer
H. de Jong door een groepje kin-
deren der hoogste klassen enkele
gymnastische oefeningen uitvoeren.

Ds. de Eu gaf hierna een over-
zicht over het afgelopen schooljaar
en lichtte de toekomstplannen toe.
Spreker memoreerde o.a. de ope-
ning van de nieuwe kleuterschool;
de aanstelling van een 10de leer-
kracht, Mej. Zweije; de aanstelling
van de nieuwe gymnastiekonder-
wijzer, de heer H. de Jong, ter ver-
vanging van de heer Van Pagée en
deelde mede, dat voor Mej. Heyink
die in Maart a.s. in het huwelijk
hoopt te treden, reeds werd be-
noemd Mej. Breukink. Tenslotte
zal binnenkort de gehele school
zowel binnen als buiten opnieuw
geverfd worden in de vcór-oorlogse
kleuren.

Ds. C. de Ru sprak hierna de
scheidende gymnastiekleraar, de
heer J. A. B. van Pagée, namens het
schoolbestuur op hartelijke wijze
toe. De heer C.D. Boogaard, voorzit-
ter van de oudercommissie, deed
dit namens de ouders en bood hem
een belichtingsmeter aan. Het hoofd
der school, de heer J. A. Wagten-
donk tenslotte, bracht de heer Van
Pagée dank voor het vele belang-
rijke werk, in dienst van de school
•verricht en bood namens het perso-
jieel een boek aan.

Nadat de heer Van Pagée woor-
den van dank had gesproken, ont-
ving na de pauze de heer W. P.
Broekema, leider van de M.O. cursus
„paedagogiek" te Bandoeng, ge-
legenheid zijn onderwerp: „De op-
voeding tot zelfstandigheid", te be-
handelen. Op boeiende en leerzame
wijze belichtte spreker verschillende
moeilijkheden bij de opvoeding der
kinderen, waarbij het er tenslotte
voor de ouders om gaat, zichzelf
overbodig te maken, waarbij van
ongeveer het derde levensjaar van
'het kind tot aan het begin der
puberteitsjaren, dit 3 periode's be-
leeft, die elk een aparte behande-
ling eisen, n.l. die der effectief-
traditioneel en critisch gerichte. Op
elk dezer periode's ging spreker
daarna uitvoerig in. Een zeer ge-
animeerd debat volgde op de inte-
ressante uiteenzetting van het on-
•derwerp, waarna de ouders gelegen-
heïd hadden, met de leerkrachten
over het \verk van hun kinderen op
school te spreken. In verband met
het reeds ver gevorderde uur stelde
de heer Wagtendonk in het vooruit-
zicht, dat hiervoor na de Kerst-
vacantie nog een extra avond zal
worden beschikbaar gesteld, ten-
einde nog wat rustiger overleg te
Tcunnen plegen met de leerkrachten.

Comité „Vrouwenhulp"
Met vreugde en met dankbaarheid

aan allen die ons met hun finan-
ciele steun daartoe in staat stelden,
kunnen wij thans vermelden, dat
ook dit jaar gedurende de Kerst-
dagen ongeveer 80 kerstpakketten
ter beschikking konden worden ge-
steld aan. hen, die daarvoor het
meest in aanmerking kwamen.

De inhoud van een kerstpakket
bestond uit: vlees, vet, boter, kaas,
koffie, thee, suiker, kerstbrood, zeep
en een versnapering. Voor grote
gezinnen nog iets extra.

Voorts waren wij in de gelegen-
heid gedurende dit jaar, naast vele
warme maaltijden welke werden
verstrekt, nog voor ongeveer ƒ700,-
aan versterkende middelen te ver-
strekken aan zieken en kraam-
vrouwen.
Indien U het werk van ons „Comité
Vrouwenhulp" dat een afdeling is
van de N.P.B, en dat alle gezindten
"helpt, wenst te steunen, dan kunt
XJ zich wenden tot een der leden
-van dit comité, hetwelk bestaat uit
de dames:

L. v. Oostendorp, voorzitster,
Hogeweg 49.

M. v. Sluisdam, Brederodestr. 89.
T. Keuning, Gasthuishofje 25.
H. Huizing, Brederodestraat 12.
A. Sieverts-Tates, penningm.,

Brederodestraat 136.
J.W. de Valk-van Dijk, secr.,

v. Kinsbergenstraat 11.

DONANDA
Kunstnijverheidshuis, Haltestraat 58

wenst allen een voorspoedig en
GELUKKIG NIEUWJAAR.

MANUFACTUEENMAGAZIJN

H.M. HELDOORN
Grote Krocht 11 - Zandvoort

wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1955.

Dokte rsdienst
Nieuwjaarsdag: Dr. C.F.M. Robbers,

Koninginneweg 34, Telef. 2813.
Zondag 2 Januari: Dr. B. Entzingeiv

Brederodestraat l, Telef. 2181.

Dienst wijkverpleegsters
Nieuwjaarsdag: Zr. C.W. van Dijk,

Gasthuishofje 27, Telef. 2791.
Zondag 2 Januari: Zr. J.B. Hoogen-

bosch, Wilhelm.weg 10, Tel. 2306.

BURGERLIJKE STAND
23—29 December 1954.

Geboren: James, zoon van J.
Zwaag en A. Mobach; Ronald, zoon
van W. H. J. Vermeulen en J. J.
van Weele; Marja, dochter van C.
Zwaag en M. C. de Boer; Jeannette,
dochter van T. Paap en E. B. M. J.
Dettlof; Petronella, dochter van L.
Draijer en M. J. F. Duker; Josephi-
na Johanna Maria, dochter van J.
Spierieus en H. A. Kromhout.

Ondertrouwd: H. E. Weber en E.
Schaap; L. J. Rinkel en M. Heijink.

Getrouwd : J. H. Duenk en P.
Wedtnan.

Overleden: H. A. Nuberg, oud 62
jaar, echtg. van M. E. Dumoulin ;
K. Kerkman, oud 84 jaar, wed. van
C. Koper.

Bonte avond speeltuinver.

Daar de belangstelling voor de
traditionele jaarlijkse bonte avond
van de speeltuinvereniging dermate
groot is, dat de grote zaal van „Ons
Huis" hiervoor te klein is gewor-
den, heeft het bestuur van de
Zandvoortse speeltuinvereniging
„Kindervreugd" besloten, deze in
1955 te houden in theater Monopole
op 12 Februari. Daar de mogelijk-
heden in dit theater veel groter
zijn, zal óók het programma groter
van opzet zijn dan voorheen. De
uitvoering zal gevolgd worden door
een bal.

Langs de Vloedlijn

In de grote steden denkt men
teveel aan zichzelf, in de
kleine bemoeit men zich teveel
met de zaken van anderen.

Sanial Dubay.

Verbetering treinenloop
Het gemeentebestuur van Zand-

voort heeft met voldoening kennis-
genomen van de volgende schrifte-
lijke mededeling, welke het college
dezer dagen van de directie van de
N.V. Nederlandse Spoorwegen te
Utrecht ontving:

„Wij stellen er prijs op Uw college
op de hoogte te brengen van hel
feit, dat enige wijzigingen in de
treinenloop tussen Zandvoort-Haar-
lem en Amsterdam noodzakelijk
zijn gebleken.

De aansluitingstijden te Amster-
dam van Haarlem naar Utrecht en
Hilversum bleken in de praktijk
niet te voldoen. Om in de- onder-
vonden bezwaren te voorzien, zul-
len wij met ingang van 10 Januari
het aantal treinen tussen Haarlem
en Amsterdam uitbreiden en wel in
dien zin, dat de treinen van en naar
Kennemerland welke thans te
Haarlem eindigen resp. beginnen,
naar/van Amsterdam zullen wor-
den doorgevoerd, nagenoeg in de
dienstregeling welke thans voor de
Zandvoortse treinen geldt.

De laatstgenoemde zullen op hun
beurt in de richting Zandvoort-
Amsterdam 12 min. later en in
tegengestelde richting 16 min. later
gaan rijden, waardoor deze treinen
te Amsterdam de beoogde goede
aansluitingen voor de richtingen
Utrecht en Hilversum verwezen-
lijken. Tegenover dit ook voor
Zandvoort ontegenzeggelijk grote
voordeel, staat het inconveniënt dat
de aansluitingen te Haarlem van
Zandvoort naar de richting Leiden
en omgekeerd 18 min. ruimer zullen
worden dan thans. Het verkeer
transiet Amsterdam is voor Zand-
voort blijkens onze cijfers echter
van groter belang dan dat met
Leiden en verder. Ook de verbin-
dingen van Zandvoort met de rich-
ting Bloemendaal worden door deze
wijziging verbeterd.

Voor de ochtend- en middag-
spitsuren zal van bovengenoemd
schema evenwel worden afgeweken,
teneinde de huidige treinenloop
tussen Amsterdam en Zandvoort
welke, naar wij menen, een bevre-
digende voorziening biedt, te kun-
nen handhaven. Het aantal recht-
streekse verbindingen Amsterdam-
Zandvoort zal met één trein
worden uitgebreid".

KJ.C. Noord
Zaterdag 18 Dec. hield K.J.C.

Noord haar jaarlijkse feestavond.
De leden waren vergezeld van hun
echtgenote, verloofde of inlroduce's.
Er werd om fraaie prijzen gekaart
en ook de verloting bracht vele
nuttige prijzen op tafel.

Kampioen van de maand word
G. van Veen; 2. J. Zwemmer; 3. E.
Koper; 4. A. Schaap.

Jaarkampioen werd Jb, Keesman
die in het bezit kwam van de wis-
selbeker voor een jaar en. Ie prijs;
2. G. van Veen; 3. A. Schaap. De
marsenprijs kwam bij H. Roos.

HUISHOUDGOED

Spaanden 3 Januari
om 9 uur

Prima katoenen
THEEDOEKEN „ __

0,98 0,T8
Halflinnen
THEEDOEKEN

1,38 - 1,28 0,98
Planellen
STOFDOEKEN „ _„

0,38 0,28
Halflinnen
GRIJZE DOEKEN 0,Z8
Badstof
KEUKENDOEKEN 0,98

I GROTE
BADDOEKEN
iets besch,
vanaf l, Zo

FLANELLEN
LAKENS
iets besch

150 x230
170 x 230

. . . . 5,68

. . . . 6,28

PARTIJ
WASHANDJES
vanaf 0,22
Grote partü
GEBORDUURDE
LAKENS 11,95 voor 8,98

ONTBIJTLAKENS
wit met gekl. rand 5,48
GEKLEURDE
ONTBIJTLAKENS
met fant. rand .... 5,98
Halflinnen
DAMAST _ __
TAFELLAKENS .. 7,98

Interlock
JONGENS „ „_
BORSTROKKEN 1,18

Jaeger JONGENS
BORSTROKKEN
met korte mouw .. 1,48

ONZE KWALITEIT LAKENS
voor bijzonder voordelige prijzen
Prima GRASLINNEN LAKENS _D

150x235 5,78
180x235 6.98

Bijpassende SLOPEN 1,68
GRASLINNEN LAKENS .. 150 X 235
2 x cordon 6,98

180 x 235 7,98
Bijpassende SLOPEN 2,28
Mooie GEBORDUURDE LAKENS

150X235 6,98
180x235 8,48

Dames-
Ondergoed

Prima DAMES
CAMISOLES rib-
tricot met vorm _ _

1,78 1,38
Tricot DAMES
CAMISOLES
ronde hals 2,28
DAMES SLIPS
fant. weefsel 1,28
Interlock DAMES
DIRECTOIBS
ook grote maten .. 1,98

I
Zuiver wollen R
DAMES i
CAMISOLES B
met fant. _ o l
bustevorm 2,981

Eracht partij
zuiver vrollen
DAMES CAMI-
SOLES, ronde hals.
grote maat, rose _
en wit 5,98
Bijp. WOLLEN
DIRECTOIRS
met boordje 5,48
Fijne katoenen
fant. DAMES
HEMDJES
met bustevorm .. 2,68

Restanten
Nylons

halve prijs
Wollen HEREN en
DAMES SHAWLS

10% KORTING

Tricot DAMES . ,._
PULLOVERS 5,48 4,48
Wollen DAMES
PULLOVERS
korte mouw . 6,98

Heren-
Ondergoed

RESTANTEN-
BUSTEHOUDERS

1/2 PRIJS

Alle Dames pnllovers
en vesten

10 procent KORTING

Interlock KORTE
HEREN „ „_
PANTALONS 1,48 1,28

Jaeger HEKEN
BORSTROKKEN
zware kwal. .. 3,28 2,98

Lange interlock
HEREN
PANTALONS 4,88

Prima interloek
SINGLETS 2,68

TROPEX
«INGLETS 1,98

Bijp. PANTALONS 1,98

Interlock HEREN
PANTALONS 2,28 2,18

Zwanendons
HEREN
PYAMA'S
prima - prima .. I2,T8

WONING TEXTIEL
Frisse CRETONNE

Mod. CRETONNE

Effen OVERGORDIJNSTOF
120 cm breed . . nu 2,4c
Damast OVERGORDMNSTOF
zeer mooie kwal., 5,50 p.m. nu 3,9c
ZIJDEN RIBSTOF
moderne kleuren nu 3,4c

Restanten
wasechte kleedjes

2,15 voor 1,48 2,45 'voor 1,78
5,25 voor 2,78

t .Zuiver
Wollen dekens

(w.o. alle goede merken)
• GEWAT. DEKENS
0 FLAIDS
9 TAFELKLEDEN
• MEUBELSTOFFEN
• MATRASSEN
• BIJVULLEN en

OVERTREKKEN van
MATRASSEN

10 %
KORTING

Gem. WOLLEN EFFEN
DEKENS, 150 x 200 14,18

PRIMA DEKENS in mooie
patronen en kleuren, 150 x 200 21,48

GROTE Z PERS., 190 x 235 32,48

PARTIJ ZUIVER WOLLEN
DEKENS, byz. mooie kwaliteit

150/200 39,78

160/210 45,78
190/230 61,78

HAARLEM
HEEMSTEDE
IJMUIDEN J.Th. Kort

Z A N D V O O R T
Telefoon 2656

Laatste nieuws
Daar de advertenties te laat wer-

den opgegeven en wij derhalve tot
onze spijt deze niet meer konden
opnemen, delen wij onze lezers
mede, dat in Esplanade, Nieuwjaars-
dag, aanvangende 8 uur het tradi-
tionele Nieuwjaarsbal zal plaats
vinden en dat het Instituut voor
arbeidersontwikkeling op Donder-
dag 6 Januari in Ons Huis oen
lezing met film organiseert, waar
Dr. A. Melchior zal spreken over
zijn laatste reis.

Tafeltennisclub T.Z.B.
Met veel enthousiasme is er door

de R.K. tafeltennissers van Zand-
voort een vereniging opgericht
welke thans met zoveel leden is
toegenomen dat het spelen in hot
clubgebouw aan de Kenncmerweg
onmogelijk is geworden.

Met grote getalen wordt er nu
's Maandags- en 's Zatcrdagsavonds
gespeeld in het Patronaalsgcbouw
dat ook voor dit doel bijzonder ge-
schikt is. Milde handen schonken
deze jonge vereniging een splinter-

nieuwe tafel, waardoor nu aan 3
tafels geestdriftig gespeeld wordt.
Binnenkort hopen zij al bij de
Bond aangesloten te worden waar-
door zij met een competitie kunnen
starten.

Hoewel het aantal leden in enkele
dagen enorm is toegenomen, zijn
nieuwe leden steeds weer welkom
en men hoopt het komende jaar
veel voorspoed te ontmoeten om tot
een gezonde vereniging lo ko-
men. (A.s. Zaterdag l Januari 1955
wordt er zoals altijd gespoeld).



WINTERTIJD! FOTO-EN FILM-TIJD! POTO-KINO H AM RU RH
Houdt de gezellige momenten vast voor later, door een flits- of film- B \*& B \^ B ̂  B S TS ^aS R l JFTk IW B 1LJ \J l V V^
opname bij kunstlicht. - Nog voor de Kerstdagen kunt U in het bezit
zijn van een foto-of filmcamera. De nieuwste EUMIG 8 mm. projec-
tor met een verrassende lichtsterkte a ƒ 307,—. Vraagt vrijblijvend
demonstratie. Foto camera's vanaf ƒ16,50. Wij leveren ook op crediet-
systeem. Glasparelschermen vanaf ƒ30,—.

GROTE KROCHT 19 - TELEFOON 2510 - ZANDVOORT
DE ZAAK VOOR UITSLUITEND FOTO- EN FILMARTIKELEN.

Wij loensen onze geachte clientèle, vrienden en bekenden van harte een GELUKKIG 1955!

OPRUIMING bü NOOY
FANTASTISCH LAQE PRIJZEN

Haast U! Slechts enkele dagen!

Met recht: „Spotprijzen!"
Begin verkoop: Maandag 3 Jan. 9 uur.

Ook voor de uitverkoop:

Wij wensen een ieder die dit leest
een voorspoedig en GELUKKIG NIEUWJAAR!

Theater „Rflonopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Zaterdag l t.m. Maandag 3 Januari 8 uur
(3 dagen)

GREGORY PECK - SUSAN HAYWARD
A VA GARDNER en HILDEGARD NEFF
in de Technicolor:

The SHOWS of
Kilimanjaro

U volgt hem. op de voet en leeft mee met
zijn kwellend zoeken naar zielerust
Hij voert U door de Parijse bistro's, de
slagvelden van een verscheurd Spanje en
de luxe van de Rivièra.

Toegang 18 jaar.

Dinsdag 4 en Woensdag 5 Januari 8 uur
DAVID WAYNE - EZIO PINZA en
ROBERTA PETERS in de 20th Century
Pox Technicolor:

Tonighf we sing
Een uitzonderlijke muziek- en een grootse
zangfilm. Toegang alle leeftijden.

Zaterdag I en Zondag 2 Januari 2.30 uur
Speciale Matinee

De Koningen van de lach STAN LAUREL
en OLIVER HARDY in:

Greaf Guns
Toegang alle leeftijden.

DONDERDAG 6 JANUARI GERESERVEERD
voor de Culturele kring „'t HELM".

De Directie wenst U een Gelukkig Nieuwjaar.

Stichting Culturele kring «'t Helm»
THEATER MONOPOLE 8.30 u.
het bijzondere filmwerk

Dreigroschenoper
(Driestuiversopera).

Uitgebreid voorprogramma. Toegang boven 18 j.
Kaarten a f 1,50 (b.i.) vanaf 12 uur aan het
theater op de dag der voorstelling.

PAVILJOEN „DE VIJVERHUT"
Telefoon 2538 (Eig. H. Paap)
wenst cliënten, vrienden en ken-
nissen EEN VOORSPOEDIG 1955.

DRUKKERIJ VAN PETEQEM Si ZN.
KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793
VERZORGT AU UW DRUKWERK

De beste wensen voor 1955!
Als speciale O P E N I N G S -
R E C L A M E bieden wij U
van Maandag 3 t.m. Zater-
dag 8 Januari aan:
Vaatdoekjes 25 et.
Lola's 28 et.
Vero Werkborstels v.a. 12 et.
enz. enz.
Het is teveel om op te noemen,
dus wacht U af, wij komen

tweemaal p. week op vaste tijd bij U aan huis!
WAAROM ZULT U GAAN LOPEN?
ALS U 'T AAN DE DEUR KUNT KOPEN-!

Fa»IV3.van Lammeren
(v.h.T.M. Harder) HERENSTR. 2 en 3. TEL. 2192
Wij bezorgen in Zandvoort, Haarlem en omstr.

OOK VOOR PETROLEUM!

Wij wensen
alle mensen een jaar,

Zoals ze dit
voor zichzelf wensen!

E. JONGSMA
en Echtgenote.

MAANDAGMORGEN 9 UUR
beginnen wij met de

Balans-
opruiming
Binnen korte tijd komt de uoorjaars-
collectie binnen, daarom moeten, wij
ruimte maken.

Wij hebben een serie courante artikelen waar
nog maar enkele stuks van. zijn. Deze gaan
weg ver beneden de normale prijs.
Verder bieden, wij U een serie artikelen, welke
iets vuil of verkleurd zijn of kleine weeffoutjes
hebben, zoals b.o.r
Overhemden .. ƒ 4,95 Regenjassen
Demie's ƒ39,— Canadians .
Costuums ƒ29,— Pantalons

ƒ19,-
ƒ24,50
ƒ 9,50

Colberts ƒ24,50 Field Jacks .. ƒ13,-

KLEDING-
BEDRIJF

Kerkstraat 2O
SUCCES

Telef. 3136

Maisón De Nouveauté
Kerkplein 3

RUIMT

RESTANTEN
OVERHEMDEN

DASSEN
HOEDEN

enz. enz.

Zit niet bij de pakken neer,
Maak reclame: ADVERTEER!

Ned. Chr. Vrouwenbond
Donderdag 16 December U. hield

de afdeling Zandvoort van de N.C.
V.B. haar Kerstwijdingsavond.

Onder de vele aanwezigen waren
ook twee vertegenwoordigsters van
de Vrouwengroep van de Protes-
tantenbond hier ter plaatse.

Na opening der bijeenkomst en
zang van 't koortje, volgde de
liturgie. Na de pauze werden door
't koortje nog enkele liederen ge-
zongen, waarna een Kerstverhaal
gelezen werd.

Met dankbaarheid zien leden en
bestuur op deze avond terug.

Gezinsverzorging
Daartoe genoopt door de steeds

stijgende kosten bij de afdeling
Gezinsverzorging, heeft het bestuur
het besluit genomen, wil zij haar
sociale arbeid kunnen blijven voort-
zetten, de contributie met ingang
van l Januari 1955 met 5 cent te
verhogen en te brengen op 20 cent
per week. Eveneens wordt de re-
tributieregeling met 30% verhoogd.
Deze maatregelen zijn noodzakelijk,
om het grote financiële tekort, wat
elk jaar ontstaat, zoveel mogelijk te
doen verdwijnen. Het zou jammer
zijn wanneer wij genoodzaakt zou-
den worden deze sociale instelling
op te heffen. De vele huisgezinnen
die door deze instelling ziin gehol-
pen, wanneer de vrouw des huizes
haar arbeid niet mccht of kon ver-
richten, zijn ons' daar dankbaar
voor.

Be oorzaak, dat wij niet aan alle
aanvragen om hulp kunnen voldoen
is, omdat wij onvoldoende gezms-
verzorgsters hebben. Meerdere ge-
zinsverzorgsters aan te stellen is
voor de vereniging te kostbaar.
Wanneer een groter aantal gezinnen
lid zou worden en niet zoals thans
het geval is, als lid bedanken als
geen direct hulp kan worden ge-
geven, zou de vereniging niet tot
deze maatregelen behoeven te zijn
overgegaan. Daarom: meldt U aan
als lid, dan steunt U deze sociale
instelling.

Het bestuur.

Mutaties bij de politie
In het gemeentelijk politiecorps

van Zandvoort zullen met ingang
van l Jan. 1955 enige mutaties
plaats vinden.

Be heer E. Th. Smits, brigadier
van gemeentepolitie, zal op die da-
tum wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd de po-
litiedienst verlaten, nadat hij vanaf
22 Mei 1922 deel van het korps uit-
maakte. Eveneens met ingang van
l Jan. 1955 is de heer F. M. Brock-
hus, thans hoofdagent v. gemeente-
politie, bevorderd tot brigadier bij
het korps. De heer Brockhus trad
op l Jan. 1949 bij de gemeente-
politie van Zandvoort in dienst.

Bestuur bejaardentehuis
Het bestuur van de Stichting voor

huisvesting van bejaarden „Het huis
in de Duinen" te Zandvoort heeft de
functies als volgt verdeeld: S. v. d.
Galiën te Amsterdam, voorzitter, S.
Slagveld te Zandvoort vice-voorz.,
L. J. Breure, Boul. Paulus Loot 27
te Zandvoort, secretaris, J. de Bruin
te Amsterdam penningmeester.

26OO
BELLENS!

SCHKOEDER - HOGEWEG 50
Trouwen, lange ajstanden

billijke prijzen.

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL-. 2164

Begrafenisonderneming

A. KUBK
SWALUESTR. 15 - TEL. 2198
Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

Administratiekantoor A. F/ HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.
Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van B U WIE L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.
SMEDESTRAAT 19

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandol

A E2 f\ l Prinsessaweg 15
• C5WL. Telaf. 2066

TAX
BEL.

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Groot en kle in vinden
VANDERWERFPs

brood FIJN!

J MAANDAG 3 Januari
^P a.s., 9 f U U R, begint onze
4b originele Amsterdamse

t UITVERKOOP
^ met vele verrassingen!

£ Henk Schuilenburg
^ De Goedk. Amsterdammer
4^ Gr. Krocht 5-7 - TeL 2974
^ Sensatie! Sensatie!
JL Ziet de etalage's!

•

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet ƒ566,—. H. M.W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
plcet ƒ558,-. Agent Ralleigh on Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEF. 2323

fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150



Heden is ons plotseling ont-
vallen, nog geheel onver-
wachts, mijn geliefde Man,
Zoon, Zwager en Oom

Hendrik Anton N u berg
in de ouderdom van 62 jaar.

M. E. Nuberg-Dumoulin
en verdere familie.

Zandvoort, 25 December 1954.
Hugo de Grootstraat 15.
De teraardebestelling heeft
plaats gehad Woensdag 29
December op de Algemene

_ Begraafplaats te Zandvoort.

Hierbij geven wij met groot
leedwezen kennis van het
geheel onverwacht overlijden
op 25 December van de Heer

H. A. Nuberg.
Wij verliezen in hem een be-
kwame medewerker en een
trouwe vriend.

Directie
L. J. RINKEL N.V.

Zandvoort, 27 December 1954.

Met diepe verslagenheid
geven wij hieibij kennis van
het geheel onverwacht over-
lijden cp 25 December van
onze gewaardeerde en om zijn
vrolijk karakter bij allen zo-
zeer geliefde collega, de Heer

H. A. Nuberg
Zijn nagedachtenis zal bij ons
in hoge ere blijven, omdat wij
hem steeds zullen blijven ge-
denken als een prettig kame-
raad en trouw vriend.

Het gezamenlijk personeel
van L. J. RINKEL N.V.

Zandvoort, 27 December 1954.

BEKENDMAKING
Het Hoofd van het gemeente-

bestuur van Zandvoort maakt be-
kend, dat bij besluit van Gedepu-
teerde Staten van Noordholland van
8 December 1954 nr. 56, goedkeuring
is verleend aan:
I. het partiële uitbreidingsplan in

onderdelen (plan J), met uit-
zondering van het op de daarbij
behorende kaart met een zwarte
lijn omrande gedeelte, dat be-
Srepen is in het Wederopbouw-
plan „Zeereep Zuid" en de in
het plan opgenomen trambaan;

II. een wijziging en aanvulling van
de. Jjjj _ he,t_ -.uitbreidingsplanrin-
onderdelen voor het dorp Zand-
voort behorende bebouwings-
voorschriften;

zoals een en ander is vastgesteld bij
raadsbesluit van. l December 1953
nr. 7.

Het goedgekeurde plan ligt ter
gemeente-secretarie voor een ieder
ter inzage.

Zandvoort, 27 December 1954.
Het Hoofd van het
gemeentebestuur voornoemd,

VAN FENEMA.

Ondertrouwd:
FLOOR SMUL

en
WIESJE PAAP

De huwelijkspartij vindt plaats op
Oudejaarsavond in

Restaurant «LA MER»
ZEESTRAAT 26 - TELEF. 2196
Mevrouw Smulpaap nodigt U allen
uit, deze gezellige avond bij te wo-
nen. Voor hen, die verhinderd zijn,
is de directie van Restaurant „La
Mer" bereid, op Oudejaarsavond de
heerlijkste schotels thuis te be-
zorgen, o.a.:

ZALMMAYONAISE .... ƒ3,-
RUSSISCHE EIEREN .. ƒ2,50
HARINGSALADE ƒ 2,-
HUZARENSALADE .. . . ƒ1,75

Taxi nodig?
Belt U 2332

Garage De Tol
GROTE KROCHT 18

Ex 1ste chauffeur Kasteel de
Wiersse te Vorden en. Huize
Belmonte te Wageningen.

Wij wensen onze clientèle,
vrienden, buren en kennissen
een

Voorspoedig en
Gezegend Nieuwjaar

KOPER's
COMESTIBLES- en
DELICATESSEN
TEL.2113 (v.h. Het Kaaspaleis)
Qrule Krocht 20a.

In memoriam H. A. Nuberg
Met grote ontsteltenis zullen velen
onder ons het plotseling verschei-
den hebben vernomen van de heer
H. A. Nuberg, werkzaam als kelf-
ner in restaurant Rinkel, die op
eerste Kerstdag, tijdens het uit-
oefenen van zijn werkzaamheden,
plotseling overleed.

Want onze vriend „Nupi", zoals
hij door velen werd genoemd, had
zich bij inwoners en badgasten in
ons dorp een onnoemelijk aantal
vrienden gemaakt. Vrienden, die
hem waardeerden om zijn prettig
en opgewekt karakter, om zijn on-
betaalbare humor, waardoor hij
wel de Zandvoortse Buziau werd
genoemd.

Zijn plotseling overlijden heeft
mij, met de velen die hem van zo
héél nabij hebben gekend, zéér aan-
gegrepen. Wat al gesprekken heb-
ben wij niet met hem gevoerd. Hoe
hebben wij genoten, steeds opnieuw
van zijn kostelijke humor, van zijn
gevatheid, van zijn „altijd op alles
een antwoord klaar hebben". Mijn
vriend Nuberg was kellner, en wat
voor een! Hulpvaardig en gedien-
stig, maar hij was véél meer dan
dat. Hij wist je altijd op te beuren,
hij was filosoof, hij was een wijs-
geer, zonder dat hij het zelf wist,
hij kon op alle gebied meepraten
en verkondigde soms dingen, die je
eenvoudig versteld deden staan.

Daarbij had hij een bijzondere
voorliefde voor zijn vak. Dat was
hem alles. Daarvoor leefde hij,
daarvoor werkte hij, steeds met
hetzelfde optimisme. Hij was een
trouw collega, een goed vriend en
stond bij collega's en superieuren in
hoog aanzien.

Het is onbegrijpelijk en ongeloof-
lijk, dat dit van enthousiasme brui-
sende leven zo plotseling werd ge-
blust. Wonderlijk zijn Gods wegen,
waarin wij moeten berusten, maar
zijn tragisch verscheiden laat In
onze gemeente een grote leegte
achter.

Moge God troost schenken aan
zijn vrouw, die zo alleen achter-
bhjlt, aan zijn oude vader, die hem
nog overleefde. Hun verdriet is fel
en wreed. Nupie, oude, trouwe
vriend, velen zullen met mij jou
nooit vergeten en jouw lichtend en
glanzend leven zal ons ten voor-
beeld zijn. K.

Begrafenis K. A. Nuberg
Op de algemene begraafplaats is

Woensdagmiddag om half drie ter
aarde besteld het stoffelijk over-
schot van de heer H. A. Nuberg, die
1ste Kerstdag des avonds in restau-
rant Rinkel tijdens het uitoefenen
van zijn werkzaamheden plotseling
overleed. De algemene bekendheid,
die de overledene genoot, bleek wel
duidelijk uit de grote belangstelling
die bij deze begrafenis werd ge-
toond en het enorm aantal bloem-
stukken, dat was gezonden. De heer
L. J. Rinkel herdacht aan de groeve
het belangrijke werk, dat de over-
ledene gedurende tal van jaren voor
het bedrijf had verricht en stelde
wijlen de heer Nuberg als voor-
beeld van cnkreukbaarheid, trouw,
eerlijkheid en oprechte vriendschap.

Namens het personeel sprak de
heer Bram Schuiten woorden van
grote waardering.

De heer J. de Roode vertolkte
namens de familie de dank voor de
zéér grote belangstelling, die men
bij dit overlijden had mogen onder-
vinden.

Voor de «Stille armen»
Met vreugde geven -wij hieronder

de vijfde verantwoording der bin-
nengekomen giften.

A. v. D. ƒ5,-; A. F. ƒ2,50; fam. H.
ƒ10,; fam. B. ƒ10,-; Mevr. O.T^2.;
E. V.-de W. ƒ10,; H. J. v. S. ./10,-.
Totaal ƒ49,50. Vorig totaal ƒ938,50.
Algeheel totaal ƒ988,.-.

Bij de vierde verantwoording
vermeldden wij Mevr. R.V. J10,-,
dit moest zijn Mevr. R.F. ƒ10,-.

Nog is er gelegenheid Uw brj-
drage te storten. Er is gelegenheid
tot afdracht ten huize van de H.H.
S. Slagveld, Koninginneweg 26 en
3. A. B. van Pagée, Brederodestraat
35 alhier. Desgewenst kunt U Uw
bijdrage storten op postrekening no.
499496 t.n.v. S. Slagveld.

Het comité:
M. H. M. van Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. van Pagée.

Stichting 't Helm
De stichting,, 't Helm" organiseert

een belangrijke filmavond op Don-
derdag 6 Januari in theater Mono-
pole. In het vóórprogramma zullen
worden vertoond „Maskerage", een
documentaire van de bekende Ne-
derlandse cineast B. Haanstra;
voorts de Tsjechische teken-pop-
penfilm „Liefde en zeppelin" en
tenslotte een eveneens Nederlandse
documentaire van Joris Ivens en
Mannus Franken, getiteld „Regen".

Als hoofdfilm zal vertoond wor-
den het bijzondere filmwerk „Drei-
grcschenoper", de film, die in 1931
werd gemaakt en volgens veler
mening nog steeds tot de tien beste
fllmwerken behoort, welke ooit
werden vervaardigd. Dit merk-
waardige, militante werk werpt 'n
deels romantisch, deels fel licht op
de corrupte staat, do onderwereld
en de sociale tegenstellingen. Het
werd gemaakt door Duitse- kunste-
naars, n.l. Berthold Breekt, die
de tekst schraef, de zanger Ernst
Busch en de regisseur Pabst. Een
klassieke film, die men steeds op-
nieuw zou willen zien.

Prijscourant Champagne
Pommery & Gre.no
Carte Blanche, Demi Sec

>/.. fles ƒ8,50 J 15,70
Drapeau Sec ƒ16,—

>/« fles ) 8,70
Brut ƒ16,75

i/, fles ƒ 9,10

Heidsieck & Ca.
Monapole, Reims
Monopole Demi Sec ƒ15,25
Monopole Eed Top Sec,
Gout Américain .. ƒ15,65
Dry Monopole Brul ƒ16,—

Veuve Clicquot-Ponsardin, Reims
Veuve Clicquot-Ponsardin „Demi Sec"

>/= fles ƒ8,85 ƒ16,70
Veuve Clicquot-Ponsardin Sec

'l2 fles ƒ9,20 J 17,35
Veuve Clicquot-Ponsardin Brut

i/> fles ƒ9,20 ƒ17,35
Vins Mousseux
Baron de la Rocque Brut Vi fles ƒ8,—
Baron de la Rocque Gout Américain

V, fles ƒ8,-
Riesling Pétillant, Vin Perlé,

Extra Cuvée J 3,95

H. A. van Deursen
Wijnen en Gedistilleerd

KERKSTRAAT 12A - TELEFOON 2532

Balans-
OPRUtMING

AKELS
in alle afdelingen!

MEDEDELING
Door deze deelt ondergetekende mede dat hij
zijn zaak de Fa. T.M. HARDER, huish. art. en
Petroleum, met ingang van l Januari 1955 heeft
overgedragen aan

M. van Lammeren
Hij dankt zijn geachte clientèle voor het genoten
vertrouwen en beveelt zijn opvolger beleefd
bij U aan.

T. M. HARDER,
Herenstraat 2 en 3, Tel. 2192

In aansluiting op bovenstaande deelt onderge-
tekende mede, dat hij de zaak in huish. art. en
Petroleum heeft overgenomen van de Fa. T.M.
HARDER. Hij hoopt hetzelfde vertrouwen
waardig te blijven en beveelt zich beleefd bij
U aan.

M. VAN LAMMEREN
Herenstraat 2 en 3, Telef. 2192

Maandag 3 Januari

OPRUIMING
van restanten kwaliteitsschoenen

Brossois, Grote Krocht
Telefoon 2106

ZOMERLUST
Nieuwjaars dag

Groot
Nieuwjaarsbal
AANVANG 8 UUR.

Versterkt orkest. Diverse attracties.

Medewerking o.a. van „THE HODLERS".

Sigaren mag azijn

Th. LADENER l
Gr. Krocht 25 - Tel. 2900 *

Wenst geachte clientèle, vrienden en
bekende» een G E L U K K I G en
VOORSPOEDIG 1955.

Ook in 1955 hopen wij U wederom
het beste te bieden. Uitsluitend bc-
kendo merken uil Ie klas fabrieken.

Onze
Service-

Verkoop
begint Maandag
3 Januari

Dan krijgt U

op aBSe artikelen
behalve op die artikelen, waarvan de
prijzen vastgesteld zijn door de fabrikanten,

1O°|« korting
Slechts gedurende één week kunnen wij dit doen.
Of U nu kousen koopt, of een onderjurk» een
overhemd of een paar sportkoüsen, een, laken
of een japon, een vest, of een paar sokken,
op de bon wordt 10% AFGETROKKEN.

Bovendien op de werkelijke RESTANTEN
KORTINGEN van 25'la - 50°/o.

Geen speciaal gekochte artikelen voor de
OPRUIMING, doch onze bekende uitste-
kende kwaliteiten.

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE
Haltestraat 4O

tf

Telef. 2087

Zeer voordelige
Oudejaarsaanbieding

bij
Vleeshouwerij

Haltestraat 12 Telef. 2616
500 gr. PRIMA OSSELAPPEN vanaf J 1,65
500 gr. VARKENSCARBONADE (Sch.) . ƒ1,75
500 gr. Prachtige vaste KALFSLAPPEN .. ƒ1,90
500 gr. KALFSFRICANDEAU J 2.50
500 gr. LENDE (Contra Filet) ƒ2,25

VOOR DE SOEP: Prachtige KALFSSCHENKELS
met veel vlees, ongeveer l kg ƒ l,— p.stuk

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Gebr. Rosbief en 100 gr. Hamworst 75 et.
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst 75 et.
100 gr. Org.Corn.Beaf en, 100 gr. Leverworst 59 et.
150 gr. Org. Corned Beaf 60 et.
250 gr.van onze beroemde Geld. gek.worst 85 et.
200 gr. van onze prima Leverworst 50 et

STENCYLWERK - TYPEWERK - EINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Oudejaarsavond
Wij brengen U muziek en gezellig-
heid. PHILIPS RADIO BI-AMPLI,
volmaakte weergave, twee aparte
versterkers en luidsprekers voor

hoge en. lage tonen gescheiden, in de prijs van
ƒ598,- of ƒ34,35 p.m. ƒ468,- of ƒ26,50 p.m.
Philips Radio vanaf ƒ98,- tot ƒ3160,-
In iedere prijsklasse een kwaliteitsproduct.

PHILIPS TELEVISIE: U ziet vreemde landen
in Uw huiskamer. Zie het op z'n best met
Philips. U bent uit en toch thuis!
PHILIPS Platenspelers en wisselaars.
PHILIPS Hoogtezon BIOSOL. Vanaf ƒ198,-,
incl. twee brillen. Profiteer nu nog van een
tijdelijke reductie ad ƒ15,—. U kunt de appa-
raten ook in huurkoop aanschaffen. De eerste
betaling is dan J 20,25 minus ƒ15,—, zodat U ad
ƒ5,25 gedurende een maand kunt zonnen, daarna
betaalt U 18 x ./11,90.
Wij leveren en repareren alle merken radio-
toestellen en huishoudelijke apparaten, zoals
\vasmachines, ijskasten, fornuizen e.d.
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
desgewenst op prettige wijze de betaling met U.

Erkend Philips Service Dealer

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PEWAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534.



Het Bestuur van de
Accordeon Vereniging
„Zandvoort"

wenst leden, donatcuis en begun-
stigers een gelukkig Nieuwjaar.

A. Akersloot
SCHELPENPLEIN 7 en
WESTERPARKSTR. 7. Tel. 2845

wenst clientèle, vrienden en
bekenden een gelukkig Nieuwjaar.

Algemene Bond
van ambtenaren
wenst de leden een

voorspoedig Nieuwjaar

DE AMSTERDAMSE
GROENTECENTRALE
wenst collega's, vrienden en cliënten
een gelukkig en voorspoedig 1955.
STATIONSSTRAAT - KERKPLEIN

Tj. AUKEMA. Dameskapper
p.f. Tramstraat 11

Aardappelhandel
P.
PRINSENHOFSTRAAT 8, wenst
zijn geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1955.

HET BABYHUIS
p.f. Grote Krocht 3

Slijterij Baggerman
HALTESTRAAT 10 - TELEF. 2005
wenst zijn clientèle, vrienden en bo-
keiiden een voorspoedig Nieuwjaar.

P.f.

N.V. BAKELS
KERKSTRAAT 31

FIRMA G. BAKKENHOVEN
£.ƒ. Bakkerstraat 3, Teler. 2523

Luxe Bakkerij

v-f.

L. Balledux & Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

wenst zijn geachte clientèle, vrien-
den en kennissen in Zandvoort of
waar ook ter wereld een gelukkig

en voorspoedig 1955.
HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

GROENTENHANDEL
W. BOS

DA COSTAPLEIN 4
wenst zijn geachte clientèle, vricn-
den on bekenden een gelukkig 1955.

Banketbakkerij Bosman
KERKSTRAAT 22 - TELEF. 212G

wenst zijn geachte clientèle
een GELUKKIG NIEUWJAAR.

MCDELSLAGERIJ
•p.f. Schoolstraat 3, Telef. 2939

Melkhande! J. Brand
OOSTERPARKSTRAAT 60

wenst allen een voorspoedig 1955,

Zandvoorise

DIACONIEHUISSTRAAT l
ZANDVOORTSELAAN 319

wenst U allen een
GELUKKIG NIEUWJAAR.

ZANDVOORTSE
BRIDGECLUB

p.f.

BRiNK's Wijnhandel
GROTE KROCHT 28 - TELEF. 2654
wenst geachte clientèle, vrienden en

bekenden, een voorspoedig 1955.

BLOEMENMAGAZIJN ..ERICA"

C f? &• PA^^PP• \.%, n, **f n^Si3 &_ h»
Grote Krocht 9 - Telef. 2301

p£.

CASTlEN's
MeSkinrichting

ZANDVOORTSELAAN 355
HELMERSSTRAAT 11

wenst geachte begunstigers
een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Fa. F.W. Castien & Zoon
ZANDVOORTSELAAN 119rood

Handel in zeep, petroleum.
ESSO-GAS borstelwerken.

wenst zijn geachte clientèle een
VOORSPOEDIG 1955.

Joh. Dalman & Zn.
Groenten- en Fruithandel

SCHOOLSTRAAT l
wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een gelukkig en voor-

spoedig Nieuwjaar.

FILIAALHOUDER en PERSONEEL
van Schoenenmagazijn

HALTESTRAAT 11 - ZANDVOORT

wensen geachte clientèle, vrienden en kennissen een voorspoedig 1955

C. Beekhuis
Brandsioffenhandel

wenst allen een voorspoedig 1955.

Berend's Nouveauté's
p.f. Zeestr. 37. Tel. 2867

Aannemersbedrijf
D. BERKHOUT

TELEF. 2590 - SWALUESTR. 41

ZALIG NIEUWJAAR.

ZANDVOORTSE CHRISTELIJKE
BESTURENBOND

•pi-

Wij wensen al onze cliënten,
vrienden en Biljartclub

een GELUKKIG NIEUWJAAR.

H. Bluijs, Zeestraat 46

Eerste Zandv. Aardappelhandel
p.f. A. BOL, Prinsessoweg 15

P. BOL, Mr. Schoenmaker
p.f. Hobbemastraat 25

E. BOS & ZONEN
Groenten en Fruit

HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
wensen geachte clientèle, vrienden
en bekenden een voorspoedig 1955.

W Qf\C Fruit, Groenten
• C?V^v3 en Conserven

HALTESTRAAT 02 - TELEF. 2290
•wenst zijn geachte elicntèlc.vriendcn
en bekenden een voorspoedig 1955.

N. H. DALMAN en ECHTGENOTE.
Groente- en Fruithandel, Grote
Krocht 36, Tel. 2673, wenst geachte
clientèle, vrienden en bekenden een

VOORSPOEDIG 1955.

Gelukkig Nieuwjaar
Goede zaken

wenst U
Boek- en Kantoorboekhandel

F.VAN DEURSEN
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2507

Slijterij H.A. v, Deursen
KERKSTRAAT 12 - TELEF. 2532

wenst zijn geachte clientèle
een VOORSPOEDIG 1955.

J. G. DIETZ, Electro-Techn. Bureau
en Toonkamer, Tramstr. 13, Tel.2764

P-f.

ELISABETH DONYE
p.f. Pakveldstraat 30

J. C. Dorsman
OOSTERSTRAAT 3

wenst geachte clientèle en bekenden
EEN VOORSPOEDIG 1955.

W. Dorsman
Aannemersbedrijt en taxatiën

wenst geachte clientèle en
vrienden een
VOORSPOEDIG 1955.

Wij Wensen clientèle, vrienden
Een drommels goed voorspoedig jaar,
Met Drommels goede rokerswaren
En een Drommels geurige sigaar.
Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Groente- en Iruithandel C.DRAIJER
p.f. Van Ostadestraat 9

Drukkerij Telef 2507

F. M. van Deursen
wenst geachte clientèle
een voorspoedig 1955.

FA. J. VAN DUIVËNBODEN
p.f. Haltestraat 45

Cor van Eldik's Slagerij
Annex FIJNE VLEESWAREN.
HALTESTRAAT 12

wenst haar geachte clientèle
EEN VOORSPOEDIG 1955.

Slagerij

Henk van Eldik
JAN STEENSTRAAT Ib

wenst al zijn clientèle
EEN VOORSPOEDIG 1955.

ESVÉ
Erkende Boek- en Kantoorboek-

handel - Leesbibliotheek
p.f. Grote Krocht 17, Telef. 2331

Zandv. Mondaccordeon Vereniging

„EXCELSIOR"
wenst haar leden, donateurs en
begunstigers een voorspoedig 1955.

Groentehandel W. Failé
JAN STEENSTRAAT 2

wenst zijn clientèle, vrienden en
bekenden een Zalig Nieuwjaar.

Radio-Technisch Bureau
J. K. FEENSTRA
HALTESTRAAT 57

wenst zijn geachte clientèle,vrienden
en bekenden een voorspoedig 1955.

Smederij
Gansner & Zonen

wenst clientèle en vrienden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Dir.

Paviljoen „Garni"
Boulevard de Fsvauge, hk. Zeestraat

p.f.

Het bestuur van

Zandvoorts Gemengd Koor
wenst haar leden en dirigent een
GELUKKIG NIEUWJAAR.

tvlaison „Gerrits"
Dames- en Herenkapper
ZEESTRAAT 30 - Tel. 2718

Manicure - Haarwerk - Pedicure
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

GORTER's Brood- & Banketbakkerij
p.f. Prinsenholstraat 3

Bé Groendijk
Speciaal winkel- en binnen-
betimmeringen. - Tevens alle
soorten meubelen.
Gasthuisplein 8 - Zandvoort

GELUKKIG NIEUWJAAR.

P. GROENEVELD
G. KOL

Vertegenwoordigers N.V. „Utrecht"
wensen alle clientèle een

VOORSPOEDIG 1955.

C. A. GROOS
en ECHTGENOTE

wensen vrienden en relaties
een alleszins

GELUKKIG 1955

FA. T. M. HARDER
HERENSTRAAT 2 en 3 - TEL. 2192

wenst z'n clientèle, vrienden en
bekenden een in alle opzichten
voorspoedig en gelukkig 1955!

H. HARMS
LUXE SCHOENMAKERIJ

Zuiderstraat 8 (bij de Brederodestr.)
wenst zijn geachte clientèle

vrienden en bekenden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Fa, HEEMEYEH
Van Ostadestraat 7a. Tel.3116 G.N.

STOOMWASSERIJ

„HOLLANDIA"
J. H. G, WEENINK, ZANDVOORT
Telefoon 2887 p.f.

ZANDVOORTSE HOUTHANDEL
Z.N.

Fam. Hennis-Dorreboom
wenst al haar vrienden en ken-
nissen een VOORSPOEDIG 1955.

Administratiekantoor
HOSE

Lid Nat. Ass. v. Ace.
Tollensstraat 31 - Telefoon 2663

P.f.

„JUPITER"
p.f. Haltestraat 6

Het Bestuur der

K.A.B.
afdeling Zandvoort, wenst haar
Geestelijk Adviseur en leden

EEN ZALIG NIEUWJAAR.

„DE KAMPIOEN", Fa. Notten
p.f. Haltestraat 59

Keesman's Schildersbedrijf
JAN STEENSTRAAT l

wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1955.

J. KEMP
KOLENHANDEL

Koninginneweg 14 - Telefoon 2191
GELUKKIG NIEUWJAAR.

Kemp's Fruithandel
KERKSTRAAT 35

wenst cliënten, vrienden en beken-
den een voorspoedig Nieuwjaar.

Beddenmagazijn W. H. KEMPER
p.f. Haltestraat 21

Kruideniersbedrijf

Fa. P. KERKMAN
Zeestraat 64 {hk. Haltestr.). Tel.2483
wenst cliënten, vrienden en beken-

den een voorspoedig Nieuwjaar.

Touringcar- en Autodienstbedrijven
Haltestraat 63

GELUKKIG NIEUWJAAR.

SCHOENMAKERIJ T. KERKMAN
p.f. Verl. Haltestr. 72

Vishande!
KERKMAN & LOOS
Haltestraat 16 - Telef. 2473

wenst geachte clientèle, vrienden
en bekenden een voorspoedig 1955.

C. KEUR
Holel-Café-Restaurant

p.f.

ELECTRO - TECHNISCH BUREAU
wenst clientèle en vrienden.
EEN VOORSPOEDIG 1955.

GEBRS. KEUR
METSELBEDRIJF

Oosterparkstraat - v. Ostadestraat
P-f.

M. KEU_R
p.f. Diaconiehuisstraat 36.

Het Bestuur van de speeltuinver.
„Kindervreugd"

wenst "ere-leden, leden.begunstigers,
donateurs en belangstellenden van
harte een gelukkig en voorspoedig

1955.

Bestuur1

Klaverjasclub Noord
wenst haar leden en echtgenoten

EEN VOORSPOEDIG 1955.

Bestuur

Klaverjasclub Zandvoort
wenst haar leden en belangstellen-
den een. VOORSPOEDIG Nieuwjaar

P. VAN KLEEFF
Aanleg en onderhoud van tuinen

WILLEMSTRAAT 4
wenst zijn geachte cliëntcle,vrienden
en bekenden een voorspoedig 1955.

l. J. KNOTTER
HALTESTRAAT 37 - TELEF. 2891

wenst zijn cliënten
EEN VOORSPOEDIG 1955.

A.W, KOELEMIJ
v.h. G.H. KUNEMAN

Brood - Banket - Chocolaterie
HALTESTR. 33, Tel. 2026 pj.

MELKHANDEL J. KOL
Koningstraat 75

wenst allen een voorspocflig 1955.

P.f.

E. KONING
AANNEMER van
SCHILDERWERKEN

J. KONING
Agent R.V.S. - HELMERSSTR. 23

wenst al zijn clientèle
EEN VOORSPOEDIG 1955

J. KONING
Zr. D1NA BRONDERSSTR. 3

TEL. 2110
Agent

„Het Parool", „Panorama",
„Libelle", „Goed Nieuws",

wenst U een,
VOORSPOEDIG 1955!

Sigarenmagazijn G. J. KOOPMAN
G.N. Haltestraat 22

FIRMA KOP, Smederij
Westerstraat 3-5 - Telefoon 3123

P.f.

Café A. Koper
KERKPLEIN 6

P.f.

Melkhande! P. KOPER
wenst clientèle, vrienden en

kennissen een gelukkig Nieuwjaar.
SWALUESTRAAT 3.

T. KOPER, aannemer
Zuiderstraat 11 p.f.

ZANDVOORTSE KORFBAL CLUB

„Z.K.C."
Het bestuur wenst al haar leden en
begunstigers een voorspoedig en

gelukkig 1955 toe.

MANUFACTUREN - BEDDEN
GROTE KROCHT p.f.

Gebr. KREIJGER
Vleeshouwerij - Staüonsjtraat 12
wensen geachte clientèle, vrienden
en bekenden een voorspoedig 1955.

p.f.
A. KROMHOUT

Haltestraat 24

Café De Kroon
G. H. v.d. EIJKEN

wenst vrienden en bekenden een
VOORSPOEDIG 1955.

A. KUIK, Herenkêgper
wenst clientèle en kennissen
EEN VOORSPOEDIG 1955.

Horlogerie-Byouterie H.LANSDORP
P-f. Kerkstraat 33

Firma Lefferts
Wijnen en Gedistilleerd

KERKSTRAAT 9 - ZEESTRAAT 44
Agent Heinekens Bierbrouwerij N.V.
Wenst ook U een voorspoedig 1955.

BOEKHANDEL LORENZ
p.f. Haltestraat 15

P.f.
Brillenspecialist

LOOMAN

R. LOOS & ZOON, Wagenmaker
Werkplaats Swaluëstraat

p.f. Baan 18

EERSTE ZANDVOORTSE DROGISTERIJ

LUTTIK
p.f. Zeestraat 34, Telef. 2597

Fa. Luyendijk & Bisenberger
BOUWBEDRIJF

v. Ostadestraat 25 - Telef. 2083
PJ.

Het Bestuur van

ZANDVOORTS i
MANNENKOOR

wenst directeur, beschermheer, l
ere-voorzitter, ere-leden, leden, j
donateurs en belangstellenden

een voorspoedig en GELUKKIG 1955

Melkerij Marienboscb
Z.N. Hogeweg 29

Zandvoortse Markiezen-
en Rolluikenfabriek

Oranjestraat 16 - Telef. 2785
wenst zijn geachte clientèle, vrienden
en bekenden een gelukkig Nieuwjaar

Bloemenhuis A. H. VAN DER MEIJ l
p.f. Haltestraat 65



Wasserij M E U L §M A 1*1
Grote Krocht 14 - Telefoon 2919

wenst haar geachte clientèle
een voorspoedig

en gelukkig Nieuwjaar

Theater „SVSONOPOLE"
Dir. GEBR. KOPER

wenst U allen een voorspoedig Nieuwjaar.

p.f.
H. VAN DER MEIJ

Brederodestraat 9

SCHILDERSBEDRIJF

Aug. van der Mije
SCHOOLSTR. 9 - TELEF. 2749
wenst begunstigers, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1955.

Het Bestuur van de

MOTORCLUB
„ZANDVOORT"
wenst alle leden en belang-
stellenden EEN GELUKKIG

NIEUWJAAR.

Fa. Klaas van der Mije & Zonen
Willemstraat 31

p.f. Schildersbedrijf - Drogisterij

Melkhandel
L. van der Mije & Zonen

VAN OSTADESTRAAT la
wenst geachte cilëntèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1955.

Floor Molenaar & Zonen
Geeft het door:

Eet haring en vis van Floor!
Wenst allen een voorspoedig 1955!
Da Costastraat 17 - Telefoon 2454.

Bestuur
Nieuwe Sociëteit

wenst haar leden een
VOORSPOEDIG 1955.

Rijwielhandel
H.C.van Nieuwenhuizen
GASTHUISPLEIN - „ONS HUIS"

wenst cliënten en bekenden
EEN VOORSPOEDIG 1955.

Chocolaterie M.C. v. Nol
KERKSTRAAT 34 - TELEF. 2364
wenst zijn geachte clientèle een

gelukkig «n voorspoedig Nieuwjaar.

Groente- en Fruithandel

L. VAN NORDE
Haltestr. 51, wenst geachte clientèle

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Maison De Nouveauté
Herenmode - Dameshandwerken

p.f. KERKPLEIN 3.

Gymnastiekvereniging

Oefening Staalt Spieren
Het Bestuur wenst leden
en donateurs
EEN GELUKKIG 1955.

Café Oomstee
wenst clientèle een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Het Bestuur van de
Toneelvereniging

„Op hoop van Zegen"
wenst LEDEN en DONATEURS

een voorspoedig 1955

Het Bestuur van

"wenst ere-leden, leden, donateurs en.
begunstigers! een gelukkig Nieuwjaar

A. PAAP
Zuivelproducten

Schelpenplein 11, wenst zijn cliën-
tcle EEN VOORSPOEDIG 1955.

GASSPECIALIST

J. A. PAAP
Annex Loodgietersbedrijf

Dr. Gerkestraat 42 - Telefoon 3176
Allen een GELUKKIG NIEUWJAAR

A. PAAP
KRUISSTRAAT 14 - TELEF. 3218
Assurantiënbedrijf. - Financiering

auto's, motoren en draglines.
Vert. Ned. Loyd.

wenst al zijn cliënten, vrienden en
kennissen een GELUKKIG en
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Loodgietersbedrijf A. PAAP
en Echtgenote

GROTE KROCHT 20 - TELEF. 2483
wenst cliënten, vrienden en be-
kenden een gelukkig Nieuwjaar.

Metseibedrijf
C.

Van Ostadestraat 5 - Telefoon 2831
P.f.

P. PAAP
STUCADOORSBEDRIJF

Aannemer v. Nieuw- en Witwerken
Zuiderstr. 4 - Brugstr. 11 - Tel. 2221

p.f.
P. PAAP - VISHANDEL

Haltestraat 61.

HET BESTUUR
van de

PARTIJ v.d. ARBEID
Afd. Zandvoort

WENST ALLE LEDEN EEN
VOORSPOEDIG 1955,

Zaalchef v.h. Patronaat
wenst alle besturen van diverse
verenigingen een ZALIG Nieuwjaar

toe.'

B. Remerink
Kousen Reparatie-inrichting

Poststi-aat - (t.o. consultatiebureau)
GELUKKIG NIEUWJAAR.

Chocolaterie B. Renes
v.h. POL-DE ROOS

Telefoon 3267 - Stationsplein 5
wenst geachte clientèle en vrienden

EEN VOORSPOEDIG 1955.

IIRINKEL'
Brood en banket
Café-Restaurant

Muziekhandel „RIWI"
STATIONSSTRAAT 16 - TEL. 2395
wenst cliënten, vrienden en beken-
den VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

W. de Roode
GROENTEHANDEL
BakkersU-aat 6 - Tel. 2519

Fa. C. VAN HOON & ZOON
p.f. Stationsstraat 6

TH. J. RUITER
p.f. Kruideniersbedrijf, Kruisweg 22

E. J. RIJBROEK
p.f. Da Costaplein 1.

L. H. SCHENK, Kostverlorenstr. 37,
Beste wensen voor allen. Telef. 2628

Luxe Brood- en Banketbakkerij

Firma SCHIPPER
HALTESTR. 23 - TEL. 2159

wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1955.

Taxi-bedrijf Schroeder
wenst zijn clientèle een voor-
spoedig en gelukkig Nieuwjaar.

HOGEWEG 50 - TELEF. 2600

Brandstoffenhandel
A.Schuïten&Zoon

SMEDESTRAAT 19

wenst zijn geachte cliëntèle.vrienden
en bekenden een voorspoedig 1955.

Fa. CORN. SLEGERS
Bouwbureau - "Grote Krocht 39
Zalig Nieuwjaar.

RJ&OEO -
F.

KOSTVERLOEENSTR.7 - TEL.2534
Al onze clientèle en vrienden de beste wensen voor het komende jaar

V. J. van Petegem
Boekhandel - Leesbibliotheek

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793
wenst U een gelukkig Nieuwjaar.

Drukkerij
van Petegem & Zn
KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

Aan allen een voorspoedig 1955
toegewenst!

Bodega D. Petrovitch
KERKSTRAAT 10 - TELEF. 2493
wenst cliënten,vrienden en bekenden
van harte een gelukkig Nieuwjaar.

I. Petrovitcti en Echtgenote
wensen geachte clientèle, vrienden
en kennissen een voorspoedig 1955

Fa. Portegies & van Campen
Rijksgedipl. Schoenherstellers

KERKSTRAAT 32
wensen hun geachte clientèle

EEN VOORSPOEDIG 1955.

Het Bestuur van de
POSTDUIVENVERENIGING

„PLEIJNES"
wenst leden en belangstellenden een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Chocolaterie Raditch
KERKSTRAAT 7

wenst haar cliënten en kennissen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

De Zandvoortse
Reddingsbrigade

wenst leden, begunstigers on belang-
stellenden van harlc een gelukkig

en voorspoedig Nieuwjaar.

Firma REEMETER & LOOS wenst
geachte clientèle 'n voorspoedig 1955

Voor al Uw ROOKARTIKELEN

Fa. Schutte-Kuipers
Koningstr. 38
Telef. 2577

Vondellaan (kiosk)
Telef. 3309

wenst alle clientèle
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. SUURLAND en Echtgenote
filiaalhouder N.V. Haarl. Melkinr.

„De Sierkan"
wensen clientèle en vrienden een
GELUKKIG, VREDIG en
VOORSPOEDIG 1955 toe!

Bart Sietsema
Woninginrichting - Gasthuisstraat i

wenst allen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

A. van Sluisdam
Vondellaan 22 - Telef. 3221
WASMACHINEVERHUUR

wenst geachte cliënten
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Bouw- en. Aannemersbedrijf
Fa. J. v. Sluisdam & Zonen
Paradijsweg 11 - Telefoon 2361

Geluk, vrede en voorspoed
in het Nieuwe Jaar.

GARAGE SMIT
Off. Sub agent Citroen,

Parallelweg 32 en. 34 - Telef. 2391
wenst zijn geachIe cliëntèle.vrjenden
en bekenden een voorspoedig 1955.

DE SOM - Haarlemmerstraat 43
wenst allen een voorspoedig 1955.

A. Sommeling
en echtgenote

DORPSPLEIN
wenst vrienden, bekenden en be-
gunstigers een gelukkig Nieuwjaar.

Een voorspoedig Nieuwjaar!
aangeboden door

E. Spoelder
Dames- en Herenkapper

HALTESTRAAT 14 - TELEF. 2462

Sporthuis „Zandvoort"
(E. LOOS) Haltestraat 35

wenst geachte cliënten, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1955.

Van Staveren's
Luxe bakkerij, ZEESTRAAT 48,

wenst zijn geachte clientèle,
een voorspoedig Nieuwjaar.

Banketbakkerij J. E. Steenken
Grote Krocht 20

wenst clientèle en vrienden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Kledingbedrijf „Succes"
Kerkstraat 20

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1955.

C.
BRUGSTRAAT 5 - TEL. 2898

Financiering van Auto's,
Motoren, en Bromfietsen,

Hypotheken met lage rente.

Verder alle verzekeringen
voor Ziekte, Ongev., Leven,

Brand, Ziekenhuis enz.
Wenst U een GELUKKIG 1955

Banketbakkerij L. THOMAS
TELEF. 2471 - HALTESTRAAT 13

wenst begunstigers, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1955.

Melkinrichting «De Toekomst»
J. J. DISSELDORP

Koningstraat l - Telefoon 2566
wenst zijn geachte clientèle en be-

kenden ZALIG NIEUWJAAR.

Wij wensen onze cliënten en vrïen-
den een VOORSPOEDIG Nieuwjaar

Directie „Trianon"

Horloger Jac. Troost
Brederodestraat 11

GELUKKIG NIEUWJAAR.

Bestuur en Elftalcommissie
van de R.K.S.V.

T -y e» ss• £,a@B
(THE ZANDVOORT BOYS)

wenst haar leden, begunstigers en
belangstellenden een
ZALIG NIEUWJAAR.

DE KLEINE BIJENKORF

J. UYLEMAN
KERKPLEIN 5

wenst cliënten, vrienden en be-
kenden een VOORSPOEDIG 1955.

Bloemenmag. D.VADER, Kerkstr. 38
wenst, geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1955.

Bakkerij van Veen
Hclmersstraat één - Telefoon 2865
wenst geachte cliënten, vrienden en
kennissen een GELUKKIG 1955.

DE VEENENDAALSE
p.f. Haltestr. 55. Telef. 2839

Garage, Auto-, Motor- en
Rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21

wenst geachte cliënten, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1955.

IJZERHANDEL W. C. VERSTEEGE
p.f. Pakveldstraat 19.

VLEESHOUWERIJ „LA VIANDE"
p.f. KI. Krocht 1.

Aan al mijn klanten, een
GELUKKIG 1955 hoor!

Sigarenmagaz. „'t Vosje", KI. Krocht

Fam.VREEBURG
Haltestraat 54

wenst cliënten en kennissen een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Textiel- en Confectiemagazijn

DE WAAG
HALTESTRAAT 40

wenst haar geachte clientèle oen

gelukkig Nieuwjaar

ZANDVOORTEH
WAS-AUTOMATIEK

v. Ostadestraat p.f.

Stucadoorsbedrijf

v.h. Fa. MULLER & Co.
wensen clientèle en kennissen een

VOORSPOEDIG 1955

Jb. Weber, Loodgieter
Diaconiehuisstraat 26

wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1955.

L. N. WEBER & ZOON
Gasthuisstraat l - Telef. 2037

p.f. Expeditiebedrijf

M, WEBER
en echtgenote

wensen vrienden; en bekenden
een GELUKKIG en VOOR-
SPOEDIG NIEUWJAAR.

W. Weber, Loodgieter
DIACONIEHUISSTRAAT 34

wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een gelukkig Nieuwjaar.

Fam. A. v.d. Wekken
Slagerij „De Tweesprong"

G.N. HALTESTRAAT 53

Melkhandel en
Levensmiddelenbedrijf
D. v.d. Werff & Zn.
v. OSTADESTRAAT 22a p.f.

W. van der Werff
Gasthuisplein 3

wenst vrienden en bekenden
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Naaimachinehande!

WILCO"„
Swaluëstraat 2

wenst zijn geachte clientèle
EEN VOORSPOEDIG 1955.

Firma H. WITMER
Van Speykstraat 17 - Tel. 2007
Dames- en Herenkleermaker

wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1955

„DE WOLBAAL", Haltestraat 12,
wenst U een gelukkig Nieuwjaar.

G. J. ter Wolbeek
RIJWIELHANDEL.
annex REPARATIE-INRICHTING

Smedestraat
Aan mijn cliënten en concurrenten

EEN VOORSPOEDIG 1955

Brandstoffenhandel
H. J. ter Wolbeek & Zn.

HOGEWEG 32
P.f.

P. N. ter Wolbeek
GROENTE- en FRUITHANDEL

Bilderdijkstrat 30, wenst zijn ge-
achte clientèle, vrienden en beken-
den een GELUKKIG NIEUWJAAR.

Het Wonder v.Zandvoort
Swaluëstraat 9

wenst zijn geachte cliëntèle.vrienden
en bekenden een voorspoedig 1955.

Het Bestuur van de

Zandvoortse
Bestuurdersbond

wenst alle leden een
VOORSPOEDIG 1955.

Sigarenmagazijn A. ZANTVOORT
p.f. Stationsstraat 10

Het Bestuur van de
Zandvoortse Zwemclub

„De Zeeschuimers"
wenst haar leden en begunstigers
EEN VOORSPOEDIG 1955.

FIJNWASSERIJ W. ZWEMMER
p.f. Pakveldstraat 5.

Het Bestuur van de
ALGEMENE NEDERLANDSE
METAAL BEDRIJFSBOND

wenst haar leden en hun huisgc-
notcn een VOORSPOEDIG 1955!



Voor iedereen met goede smaak:
„Brokmeier" de aangewezen zaak!

SLIJTERIJ BROKMEIER
Haltestraat 5O - Anno 1896 - Telef. 2O02

Speciale uitbreng-service met Oudejaarsdag.

Advertentietarief losse
advertenties par m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 c<-p. m.m.
pagina l 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40%> red.

Bij contract belangr. kort.

Beschaafd meisje ZOEKT
WERK in de huishouding
bij bejaarde mensen of in
gezin met kinderen. Br.
letter A, boekh. v.Petegem.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,- p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

BIEDT ZICH AAN: jong
echtpaar, voor pension of
klein hotel. Br. onder let-
ter D-31 Zandv Papier-
handel, Haltestraat 12.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
meubelen. TELEF. 2288.

OPSLAGRUIMTE GEVR.
Donanda, Kunstnijver-
heidshuis, Haltestraat 58.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

Voor direct gevraagd :
nette MELKBEZORGER

bij M. Castien, Zandvoort-
selaan 255, Bentveld.

Particulier vraagt enig
ant. meubilair en

kristal ter overname
Br. m. omschr. en prijs
onder no. D-32 Zandv. Pa-
pierhandel, Haltestr. 12.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Filmstrookprojector
het mooiste geschenk,
voor jong en oud.

Een kostelijk bezit speciaal
tijdens de KERSTDAGEN.

Demonstratie aan huis.
FIPRON FILM, Dr. Smit-
straat 8 - ZANDVOORT,

Telef 2851.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Adverteert in dit blad

Koopt nog
in het oude jaar,
Henk v. Eldik's
goede waar!

Jan Steenstraat 1 b
Telefoon 2682

j 500 gram Osselappen i 1,60

500 gr. KALFSLAPPEN ƒ2,-
ROLLADE's vanaf ƒ1,85 500 gr.
SCHOUDERCARBONADE ƒ1,75 500 gr.
BIEFSTUK en HAAS ƒ2,75 500 gr.
ROSBIEF en LENDE ƒ2,50 500 gr.

Voor de boterham:
100 gr. Ham en /
100 gr. Hamworst

200 gr. PEKELVLEES 90 et.
250 gr. Echte GELD. GEKOOKTE WORST 85 et.
200 gr. LEVERWORST 50 et.

75 et.

OPRUIMING
van restanten

Zie de etalage!

Sporthuis
ZANDVOORT"

Telef. 2131
19
Haltestraat 35

VIER OUD EN NIEUW
met een mooi opge-
maakt BLOEMSTUKJE
van hyacinthen, van:

Bloemenhuis
A.H.v.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Wij wensen onze geachte clientèle,
vrienden en bekenden een gelukkig
en VOORSPOEDIG NIEUWJAAR!

Elke dag verse bloemen l

Bijzondere
Oudejaarsreclame

bij
SLAGERIJ BURGER

ROSBIEF
STAARTSTUK
LENDE
ENTRECôTE

(2,98
750 gr.

Doorr. R. lappen . . . t 1,58 500 gr.

WEEKEND-RECLAME:
100 gram Ham en 100 gram Sax (69ct

A.s. Woensdag en Donderdag:
500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Pork i 0,49

Directie en personeel wensen onze clëntèle
EEN VOORSPOEDIG 1955

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 3 - Zandvoort - T«l. 2994 - 2643

Wala-corsetterie

PETERS-SMIT
Grote Houtstraat 110 te Haarlem

wenst U een voorspoedig
en een gelukkig 1955

Ook in het nieuwe jaar zal MEVROUW
PETERS-SMIT, corsetspecialiste mei 20
jaar lange ervaring, U gaarne met
vakkundige adviezen van dienst zijn.

ccUëtt&iie

Combineert thans/ de brandverzekering
van Uw woonhuis rnet een

STORMVERZEKERING
Billijke premie.

Inl.: Mak. S. ATTEMA, Hogeweg 64, Tel. 2713.

Gramofoonplaten
U kunt thans bij ons alle gewenste platen rustig
uitzoeken en beluisteren. Bijzondere aanvragen
kunnen binnen 24 uur geleverd worden. Fridor
platenspeler met 10 platen naar keuze, te betalen
in 12 termijnen a ƒ12,75 zonder vooruitbetaling.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
Platenspeler en wisselaar

KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a - Teleff. 2O99

Maandag 3 Januari
te 9 uur begint onze

BALANS
OPRUIMBNG

Stichting Touring Zandvoort
wenst leden, donateurs en begunstigers

een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar

De Direcüe van de

Uitzichttoren
wenst U een

gelukkig 1955!

Familie GAUS
p.j". Kerkstraat 14

Zandv. Muziekkapel
Wenst allo begunstigers en vrienden

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Wildhandel D. Visser
Haltestraat 34

wenst cliënten, vrienden en beken-
den een GELUKKIG NIEUWJAAR.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L..W. Strand

Jan. berijdbaar
2 8,55 16,00 21,24 4,30 13,00-19,30
3 9,55 17,00 22,32 5,30 14,00-20,30
4 11,10 18,00 23,52 7,00 15,00-22,00
5 -,__ 7,00 12,25 19,30 4,00-10,30
6 1,04 8,00 13,31 20,30 5,00-11,30
7 2,04 9,00 14,26 21,30 6.00-12,30
8 3,03 10,00 15,22 22,30 7,00-13,30

Zandvoortse muziekkapeï
leidde drukke Kerstdagen in

Het „Stille nacht, heilige nacht"
klonk Vrijdagavond door de stille
Zandvoortse straten, als inleiding
van het Kerstconcert, dat de Zand-
voortse muziekkapel gaf, die de
gure koude van deze Kerstavond
trotseerde en onder leiding van
directeur J. J. Wildschut voor het
eerst in haar bestaan in de muziek-
tent op het Raadhuisplein een kort
openlucht-concert gaf van gewijde-
én Kerstliederen. Er ging: een grote
wijding uit van dit concert, er was
stemming en kerstsfeer in dit met
zorg samengestelde programma,
waarmede onze kapel grote eer
heeft ingelegd. De gewijde klanken
verwaaierden ever het stille dorp,
over het Raadhuisplein, waar de
lichtflitsen van de nog altijd prettig
seizoen-verlichte Haltestraat flauw
doordrongen en de Kerstboom vóór
het Raadhuis, met haar sobere,
maar niettemin stemmige verlich-
ting, — hetgeen niet anders kon,
omdat het stormweer van de voor-
afgaande dagen versiering en meer-
dere verlichting onmogelijk maakte,
véél bijdroeg, om deze Kerstsfeer
te verhogen.

Met grote aandacht werd dit
unieke concert door het vanzelf-
sprekend niet zéér talrijke publiek
gevolgd. Dat men zich ernstig op
dit gebeuren had voorbereid, bleek
wel uit het zéér te loven samenspel
en de fraaie toonzuiverheid, waar-
mede deze oude Kerstliederen wer-
den uitgevoerd. Wat zijn deze me-
lodieuze, eenvoudige liederen prach-
tig óók voor deze harmoniebezetting,
persoonlijk door de heer Wildschut
daarvoor bewerkt. Een wel zéér
zware opgave, daar deze dirigent
hiervoor ruim honderd partijen
moest uitschrijven, wél een bewijs,
hoezeer hij rnet zijn kapel mede-
leeft, zijn kapel, waarvoor hem geen
moeite teveel is. Met grote vol-
dcening en dankbaarheid mag men
op dit zéér geslaagde concert terug-
zien, dat een stemmige inleiding
vormde op de Kerstdagen en zeker

waard is, in volgende jaren te
worden herhaald. De belangstelling
ervoor zal dan zeker óók groter zijn-

De Kerstdagen zelve brachten in
onze gemeente véél drukte. Diverse
seizoenbedrijven hadden hun zaken
geopend. Hotel Eouwes was thans
voor het eerst — als permanent
geopend bedrijf — in staat, iets zéér
bijzonders te bieden. Een matinee-
des middags met het sextet Bob
van Waasdijk en des avonds tijdens
het lumineuze Kerstdiner een
weergaloos fraaie show van voor-
jaars-, zomer- en bontkleding,
waarbij voor ruim honderdduizend
gulden waarde aan bont werd ge~
toond. Een voornaam evenement,
waarvoor de belangstelling zó groot
was, dat beide avonden waren uit-
verkocht.

Ook café-restaurant „De Rotonde"
had thans voor het eerst een
Kerstfeestviering met een strijkje
en een exquis diner, waarvoor de
belangstelling eveneens groot was.
Velen genoten ook hier overdag van
het fraaie vergezicht over strand
en zee. De overige, reeds meerdere
jaren hier gevestigde zaken profi-
tcerden eveneens van deze drukke-
Kerstdagen, café-restaurant Rinkel,
paviljoen Riche, Bodega Petrovitch,
hotel Keur en. vele anderen. Zij
allen hebben ervaren, dat óók in
de wintermaanden de trek naar een
badplaats op bijzondere hoogtij-
dagen zeker niet gering kan worden
genoemd. •

Bovendien kwamen zéér velen,
naar Zandvoort, om de vernielingen,
in ogenschouw te nemen, die de
storm van de voorafgaande dagen,
op het strand had aangericht, zodat
het ook daar zéér druk xvas.
Vooral op tweede Kerstdag was er
een grote belangstelling voor strand.
en zee en werd het komen nog"
extra beloond, omdat de zee, op-
nieuw opgejaagd door een straffe-
Zuidwester, wederom een majes-
tueuze aanblik bood.

Aanzienlijke stormschade
De storm, die Donderdag 23 Dec.

óók Zandvoorts kust heeft gebeukt,
de zwaarste van dit jaar, heeft óók
in Zandvoort aanzienlijke schade
aangericht. Wat de wild aanstor-
mende golven, hebben, vernield mag
op pl.m. tienduizend gulden voor
herstel worden gesteld.

Om 12 uur des middags,
toen het nog 2>/« uur zou duren,
voor de hoogste waterstand was
bereikt, stond een kolkende,
kokende zee reeds tegen de trappen
van de Rotonde en elk kwartier
steeg het water.

De directeur van publieke wer-
ken met een staf personeel, ge-
assisteerd door de politie, hield de
toestand nauwlettend in het oog en
greep in op de meest bedreigde
punten door het aanbrengen van
extra versterkingen. Men kon ech-
ter vanzelfsprekend niet verhinde-
ren, dat grote stukken van de duin-
reep door het water werden wegge-
knabbeld. Strandafgangen stortten
in en werden weggespoeld, afzet-
tingen werden door het wild aan-
stormende water meegesleurd, stuk-
ken van de trappen van de Rotonde
werden weggeslagen en toen het
water des middags -om half drie
zijn hoogste stand had bereikt sloeg
dit op sommige punten over de
Boulevard heen. Het water voerde
bovendien grote hoeveelheden wrak-
hout aan, terwijl verscheidene for-
midabele mahonie-bomen uit de
Belgische Congo, waarschijnlijk a£-
komstig van de deklast van een
schip, als lucifershoutjes tegen de
duinreep werden geworpen, één
ervan kwam zelfs terecht vóór de
ingang van de Rotonde, waarvan de
deuren extra waren gebaricadeerd
en met ijzeren bouten en stangen
waren vastgezet, hetgeen niet ver-
hinderde, dat dit als een stormram
werkende obstakel de schade aan
de Rotonde nog aanzienlijk ver-
hoogde.

De ziedende hel van water, kol-
Scend en schuimend afstormend op
de kust, trok een zéér groot aantal
bezoekers. De situatie werd om-
streeks half vier vlak aan zee zó
gevaarlijk geacht, dat de politie
alle directe toegangswegen naar het
strand voor het publiek afzette, om-
dat vele van deze Strandafgangen
steeds verder door het water wer-
den ondermijnd.

De te Zandvoort wonende Mevr.
B., dio bij de Rotonde het majes-
iueuze schouwspel gadesloeg, werd
plotseling door een zware windstoot
opgenomen en met grote kracht op
straat geslagen. Met een ernstige
Iractuur aan de linkerarm werd
zij, nadat eerste hulp was verleend,
voorlopig naar huis vervoerd. An-
dere kijkers liepen minder ernstige
verwondingen op.

Ook in de avonduren bleef het
water nog geruime tijd zijn ver-
nielend werk aan de duinreep

voortzetten en blikte men langs een:
vrijwel loodrecht afgekalfde duin-
wand omlaag in het nog steeds fel
opgezweepte water. Er was in de
situatie vrijwel geen verschil met
die, welke in de stormnacht van.
\ Februari 1953 ontstond. Wanneer
het, zoals toen, ook thans met dit
ongekend hoge water tevens nog
springtij zou zij'n geweest, zou de
ellende zeker niet te overzien zijn
geweest.

O&k verschillende strandpachters
die hun tegels op het strand hadden
ingegraven, leden aanzienliike
schade, daar deze door het water
werden blootgespoeld en meege-
voerd.

In het dorp zelf werd vrijwel
niets vernield en beperkte de
schade zich tot enkele ingewaaide
ruiten en gesneuvelde dakpannen,
en dakgoten.

Z.V.V. Zandvoortmeauwen
Wegens de slechte weers- en ter-

reingesteldheid werden alle voor
j.l. Zondag 26 Dec. vastgestelde
wedstrijden afgelast.
Programma, voor a.s. Zondag:

T.Y.B.B. 1-Zandv.m. l 2,30 u.
Zandv.m. 2-Velsen 2 2,30 u.
Zandv .m. 3-V.S.V. 5 9,45 u.
Zandv.m. 4-V.S.V. 6 9,45 u.
Zandv.m. 6-Geel-Wit 3 uitgest.
H'stede 3-Zandv.m. 7 12 u.
V.S.V. b-Zandv.m. jun. a 9,45 u.
Hillegom b-Zandv.m. jun.b 9,45 u.
Schoten b-Zandv.m. jun. c 9,45 u.
Voor Zaterdagmiddag l Jan. zijn

geen wedstrijden vastgesteld.

Supportersver. «Geel-blauw»-
De onlangs opgerichte Zand-

voortmeeuwen supportersvereniging
„Geel Blauw" heeft in een gehou-
den vergadering de volgende be-
stuursleden gekozen: M. Weber,
voorzitter; L. Bluijs, Zeestraat 60,
secretaris; W. Zwemmer, penning-
meester. Na een uitvoerige discussie
ontving het bestuur opdracht, tot de
aanschaffing van een permanente
geluids-installatie op het Zand-
voortmeeuwen-terrein over te gaan,
nadat algemeen tot uiting was ge-
komen, dat de proefinstallatie uit-
stekend had voldaan. Vele andere-
plannen, die werden geopperd, zul-
len door het bestuur op korte ter-
mijn op mogelijkheden worden on-
derzocht. De voorzitter memoreerde
tenslotte, dat de belangstelling voor
de nieuwe vereniging verheugend
groot was. Reeds steeg het leden-
aantal tot 140 en. nog dagelijks
komen nieuwe aanmeldingen bin-
nen.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Programma Zondag 2 Januari:

T.Z.B. 1-Nw. Vennep l 2.30 u.
T.Z.B. 2-E.H.S. 3 12 u.
Terrasvogels 4-T.Z.B. 3 2.30 u.
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